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శేనల వినోదం నిమిత్తవైంవాసనే్కే లేక సొమ్ము వరూలు 

చేసుకు కే నిను త్సమైనాసకేో  ఈపదర్శనాలలో ఎటైనా సభ 

ఎవట ఆడవలచిన [పతి సంనుం నారున్నూ, ముందు శాస్త గంథ 

కర్పకి (వాసి 'బీఖితానునుతి పొందక పోవడం కావీరైటొ చట్ట 

(చకారం ఒక నేం గనక్క ఆసంగతి ౫మలనించి లిఖాతానునుతి 

శాందె తిగువాతేచే ఆడుకోవాలి, 

భమిడిపాటి కామేశ్వర రావు 

రాజమండ్రి 



నామాెళు న్యాందె 

(రిక ఆటు 

మోలియర్ రచనల్లో ఒకదానికి ఇ* అనుసరణ. 

27-1-19 లేదీని రాజమండ్రి అర్టుకాలేజలో (శ్రీ తెన్నేటి 
సూర్యనారాయణ గారి అధ్యవత (కేంద మగ న షు ర్వ ఏద్యార్డి 

వార్థి కోత్సన సమావేశ సందర్భంలో, అనుమతి, అది “హు 
దటిసాది (పదర్తి చారు, | | 

పాతి యు 

శక్త ఎంంవలి లానిక నచ చ్చిని so 

అఫిషేగం- నకిఅం 9ం డ్, 

పొ(తేధారులు 

శ్రశ్రకోపరి- శ్రి దుగ్గిరాల సత్య నారాయణరావు 

ఆభఖిషేకం-- 3 యం, పంకట రావు, 

నవనీత్ ౦-- ౨ టొ, జగన్నాధరావు 

మాలోకం ,; పాలగుమ్మి రభ ట్రేశ్ళ ర ర "వ్ర 

తలుపులు... ౫ సిహెచ్, సుఖా రావు 

"డా|సంకానం... +. మపి, నూర్య నారాయణమూా రి 

డాlస సము ద్రం- + ౫. రొమక కస్త రావ. 

సలిలం- 3 ను, రమణారావు, 



(తం(10, తె a లేస్తాయి  ఒో ఇంటి వీధి గది. ఇల్లు 

బడమనై పు ఉన్నట్టు. సౌండు కుర్చీయుంటాయి. కుడి ఎదరనుంచి 

సలిలంవచ్ని, ఎడకుశేప నడిచి, ఇల్లు గుషప్తష్ట్టినట్టః నటిస్తూ 
చి న లే ఎలి 

సలానవీతంగాయా శానా నాటకం త చూరువె చ్యుడానికి 

అభ్యసించే నిమి శం తీసుకున్న కొట్టు ఇదే. పిగిచిచూస్తాను. 
అయ్యా, “ంతులునాచూ | 

ర సనించి చ్చి) ఇదిగో సలిలం! రా,కూ వో! 

స---(కుర్చీ యాద కూచుంటుంగ 

సహో, ఎల్లా తెలిసింపమేం రివార్చులు $ కోసం పుచ్చుగున్న 

ఈ బసా |? 

న్నీ అల” 
POT) ఏ నోట్లో నాలికుంయకు బే తెలియదూ | 

ఉప సంా-జా* రృగా నచ్చానా మోనాన్నగామ పనీక ట్లకుండా? 

స=౪ ఏశైనంకీ ఇట్టుగానే వచ్చాను కాని (కుడి ఎవర 

సరాస్తూ ఎన్నెనహా mae దా అని భయం వేస్తోంది, 

నంా(అటు పరకాయించి) ఎవరూ చేశే? 

సలేరు కాని మానాన్న ఈదార్నివస్తానేమో ! 

నఅచా నీ భయం 1 (అని ఎడము ఎవరి! తిరి” ఒచేన్, 

తలుపులూ |! 

త ఎడ క ఎనర్నించి స్తూ చి త్తం! ! 

నుం ! (అవి కుడి ఎన ర స) నువ్వు ఏథి 



జ్ నామాకు నెగ్గింది 

గుమ్మంలో నుంచుని పఏధంట ముసిలిఘటాలు ఎవ న. 

వస్తూంశే చప 

తది త్రం (అగ కుడి ఎనంకి పోతాడు) 

న=సలిలం! మోనాన్న నీనిమిత్తం వర్పాటు చేసిం 

పెళ్ళికొడుకు ఈ యోళ్ళో దిగ” ఈవేశే- ఇప్పుడే. ఇంక రిపార్చ 

చేముటీ, మనం గ నర్ ట్టి అసలు ఆశే అజే పున | 

సా-అడచ్చుగాని, మసం చెగ్గుతామా? ? 

న_ఓ, చెప్పిమరీ చనగుతాం. పెశ్లాశగో వస్తూన్న 
ఆ జంతువుస ఈ ఊర్నించి తరిమేచే సీస్తాం, 

కర వొ స-==ఎ నూ! అుతచస జఎగెంత 

౨ 

శ అనుకోవాలి 

న---జరిగితీరుతుఎదిగాని, మోూనాన్నకి ఆ సంబంఫం అంటు 

అంత మక్కువ ఎల్లాకలిగిందో ! 
సాాాఎమో! 

నాావాడికి నొకంకు రాబడి ఎక్కువనా ? 

స---ఆయి తేమాకత్రం ? 

న-_అకీణ్ణి మోనాన్న చూశాడా, అసలూః 

స-లేదుట, విన్నా ట్ట { 

న... ఉజోవా వాడికి శాస్రం తేలునుననా? 

నో! అతని సంగత ఇలా ను 1 
తు. 

న-కనుకో_నుమరీ! అతని పేచే పడగొడుతుంది బం తెమండి 

ఇనెనౌ- కద్ధ కోపం”. 
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(నవ్వుత్ఫూ వ వుచేవుేే *శఠకోపంి! 

నకఇంటివేరు- “కికకోటి'-విన్నానా! వాళ్ళది. పిల్లీ ల్రిస్రీగు, 

zs న్ను శ శ్రథ కోస -సతీ గ వ్ సత్యాలని మోనాన్న సంకల్పం. 

స-ఎమోా గీటు ఎల్లా ఉందో! మారు ఎనో మాయలు 

న్నక తిం అన్నారు చా అనే చైర్యంతో ఉన్నాను, 5 

---పన్ను దాం అనడమేకాదు, పన్నే శాం, మానా 

హాలు చివరదాకా సిద్దంగా ఉన్నాయి. అరంభించడ మే తడువు 

స--ఏనుట ఫి? 

న----అ చేమిటని నువ్వునన్ను అడగాకూడదు, నేను చెప్పా 

కూడదు. చూస్తూందూ తినూపా! జరగబోయే అద్భుతాల 
గురించీ నుంచే మనకి తెలిసిపోతే మనకి కలిగే ఆనందం పల్స 

బడి పోతుంది, మనకి మాలోకం ఉన్నాడు, తలుపులున్నాడు. 

మాలోకం మాం 2 ' ఇం్యజూలి, తలుపులుకూడా మాంచి వేసు 

ధారి, 

త-_--(కుడి ఎదర్నించి వస్తూ నివసీతేంతో) మగండీ వీరి నా 
న్నగాగూ.. 

సంలా-(దాకో్కోటడాసకి యత్ని స్తూ ఎడము "కేసి నడుస్తూ సే, 

నక్కడ చాకో్కనూ? | 

త _మరండీ, ఏరినాన్న గారండీ రావటం... లేదండీ, 

 నమాళొోన్యా సలిలం, నువ్వెంతే కంగారు పడిపోతు 

న్నావో, వొర్థి పుణ్యానికి! 

స=-మానాన్న వచ్చేస్తున్నా రనుకున్నాను. 



ట్ర | నామా నెగ్గింది 

న-=ఆయన రానడం యధార్థ మే కావచ్చు. అయినాస నే 

నువ్వే నో భస్సావేనే సెన్స్ ణా. ఉ 'టూండొల స్క బయట 

న ee 

గ్ టి థి షక తంత బు ఎవో! మీనాన్న నబ్బూన్నా ఆయన్ని మూడినట్లు 

నటించి, యూ కే చే గ తిది ఈ కల న్్ స ప్చ్ రు 5% Ot «1 ర్య నా అగా న్న్న 

గారు ఇల్లావచ్చా రాంపీ! a అకా దెనంగా అశుుసతూండ డో సా 

ఎదో చెయ్యాలి. అంతేగాని, పట్టు ఒడి డిపోకూడకు. అంను" నే 

నీకు మూ ఎత్తులూ గొడవలూ తెలియక పోడమే మ చిని 

పోనిస్తూ! 
(anne +) 

త్ర ముకండీ !...విగ నాన్న శారు కాదండి వస్తూ లటా, 

మాలోకం అండి. 

మా(కుడి ఎదిర్నించి వస్తాడు) 

న==బ్రడునగో మాలోకం! రా రా! ఏమిటయాడు నున 

కిల్లి నీవు పెళ్ళికొడుకు ? కనపడ్జాడ్యా మన శథ కోోపనాధుడు ? 

మాం--ఆ. ఇక కాసేపట్లో ఈ ఊళ్ళొగిగు కాకు, పక్క. 

మజిలీ ఊళ్ళో వాణ్ణి కలిశాను చూశాను. భోజనంవేళ మని 

విని బాగా ఆరా తీశాను. వాడి రూపం ఉండండీ ఆవాహాో, 

ఏమిరూపం, ఏమిరూపం ! నే చెప్పడం ఎందుకూ కాస్పేపట్లో 

మోసే అనుభవిస్తుగుగాని ఆ సహజ సౌష్టవం ! ఇక వాడివేషం 

ఉంచే, అడి వాడిమూపానికి సమాన ఉద్దీతో ఉందిగాని తీసిపోయే 

ట్టులేను. ఈ రూప చేపాలకి ఇ డు సం బుద్ధి ఉందండీ "బాబూ 
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--- అంకేభండబు స్టిని మనం నెతి?నా పట్టునోలేం మన బోను 

భోసడడానికి వాను సరెన జంతువు, మనం సన్నిన పన్నా 

గాన్హో వరసాబ్దా చిళ్కడడానికి అపుడు ఎవడూ అంక, వాడే 
నండి! 

న్. నునణఎక్తు ఎన్నీ వాడీిమావ చెల్లు తాయన్న 

శతూాఘే! 

మాచెన్తితీ5 తాయండి. నేను మనుష్యుల్ని కాచి వడ 

వోఖానుంది పాటూ! 

న పహాడేవా అవి! 

తమా భేనండ శూ ఎః ఈ మాలోకం (మజ్జ నమూమూలు 

రకం కాదండి. ఇన్టుల్ని రశ్నీంచడం గురించి నాహసకృ త్యాలు 

చేసి ఇతను ఎన్న సార్లు ష్ దులో పడ్డాడో మోాెరగరు. విజ 

) సాగించడానికి ఇతనే ఉండాలి, టి రకం అద్భు తాలు జరి 

మనవు వాళ్ళల్లో వ్రశను యుగధిగును. 

మాం--ఆగాగు. సీస్తోతాటు నినేసరికి నాకు నవు: నొంది 
సివూట చెప్పవేం? నువ్వు మట్టుకు సామూన్యుడీవా ? నూరు 

"వేపూలో నెల్ళి ఎంతమంది. ఎరగని వాళ్ళకి ఉనెయుంభాను ? 

ఎంతేవముంది అ మూయికుల సొమ్ములు లాెగణావు ? 

త్రఆ, ని దగ్గిర నేనంకా | 

నంా--అుదుకన్సే మాకు మోయిద్దరి సాయమూ ఉడిగనుక, 

విజ ణం సాథి, 

నూసశీలెండి. కాని అయ్యా, ' ఇకమనవాడు. వచ్చే 
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స్ వ్ gy వ EO ప ~*~ స్ i (nt సాము, మొదట్క చేను వెళ్ళి అతణ్ణి కలుస్తాను. తవ తే . జరప 

వలిసిన నాటకం మళ్ళీ ఒకి సారి సూక్ష ఎలా మన్నా మునం అను 

కుందాం పట్టండి. (1 ఆాసేను అనగస్జ క అవడం, 

శ జ నయా జ్ టప 

నవీ తలియకహాూాడు స మాం---ఈవ్యూహాం సం ఇత్ డ్క్ట 

నూ తెలియకూడదు. తరవాత ... 

మా---డాక్ట రుగార్న అభి పేకం గారింటికి పంపడం, అక్కి... 

శకే ఈజమాల్ ఖాన్ వెడతాను (అనితలుబుల్ని చూసపెడ తా జ) 

ననా కేయూ బోధసడటంలేదు. 

నఈకపోభంతా నీకు అనివ*ంఅని చెప్పానుగా సలిలం! 

నువ(ల్లా అభిశయించపలిసింది 'ఏమిటంకే . . ఏమిటి చెప్పూ, 

సూూమానాన్న వదిచెఏలే అది బాలా' బెగుంన అనడం, 
ఆయన సంకల్ప పికారం నేను నడుచుకోడానికి నాకు చాలా 
ఇష్టంగా ఉన్నట్లునేను కనపడడం, శఠఫోపాన్ను తీప్పమరోొకర్ని 

సెళ్లాడనని బిగిసి కూచోడం. 

వోూ----అం లేనండి మావంతు. తరువాత (ర)-ఇద్దగు ఆడి 

వాళ్ళుం కాలీ, అయిడదారుగు పిల్లలు... 

న=అనవునవును. ఆ ఆడవాళ్ళకి చెరో రూపాయీ ఇయ్యి. 
వి ద i పిల్లలకి ఎదేనా కొనిపెట్టు. ఇదుగో (అని డబ్బుఇస్తామృ వాళ్ళు 
ఏమేమి అనాలో శకాగితొలమోద రాశాను. (వెతిగితీసి కాగి. 
"తాలు ఇస్తూ ఇట ఒక ఆడ దానిపార్దు, ఇది ెండో దానిపార్టుం 
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ఇసి కురాళ్ళు "కేక eis మాటలున్నదెం 

పహూం-ాసం మా (6)- నధ క్రో పానికి ఆడ వరుల; Pe పోలిసు 

ఉద్యోగి (అని తీలుపుల్ని చూ పెడ తాడు) 

త_=కుళ్ళీ సే న కాకుండామరోరము తే బౌగుంటుంచే మోా! 

మాతం నువ్, కాకపోతే మన ఎత్తు: ఇంకా ఎంతీ 

మ౧దికే చెప్పడం! చిఎరక$ మోూచే వర్ని (సబిలాన్న్ని ఇకాపస్తూ 

నను. * ఇ స శ కాని, వయిట్ట Fee ల ఆతను డూసో ) on 

నష య వ్ - స ww ఉ 1 క లై రా జూ సళ దిగగాస్క అ? న ఏడిసించజా కి సని జగిహేసఘు మంది ఉంజాని 
ఓ 

సనా? 

కూంాానేను ఇష్టుడు ఆ ఏర్పాటు సన సచ్చాను, క్ య 

చనమంఏ దిప్ప కాయి నాలు శాయి జనానికి చేను నాగా కాఫీ 

వొయించి, వాన్హెన బన్షిస్థాండు ద ర షె మ చాను బండిలో 

వచ్చి అచ్చంగా సుం ఎంట నాశొళడు దిగుతాడు, వాళ్ల 

బాగా వకినుచండని వాళ్ళతో చెప్పాను. 
"ఆలి నస సె మనం ఇక పోదాం. సలిలం జాగర్శ. నువ్వింక 

వెళ్లు. నిన్ను మేం వెంటనే కలునుగోజానికి వీలుబడాలేదు. సీ 

పాఠం సీకు జ్ఞాపకం ఉంచా! 

స--ఆ! లా కాసేగా? 

నలా-కథానాయుకు రాలు అల్లా అనడం ధర నా! 

మా(కుడిమధ్యకి జరిగి వినడం నటించి) అడుగో! శథ్రకో 

పం ఊళ్ళోదగాడు. వాళ్ణి చేపెట్టిన జనం గోలచెయ్యడం మొద 
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x ఖో i WE ఖు ప ' 

eee నబవిలం 3౩కుతుంద. ఎదవా ప వే 

లో అ హా ప భువ 

వనాలోకం, తలుపులూనడత శారు తెరపకునుందం. తం నూ 
యూ. 

గం ఘరానా వేషం వేపుగుంటా:ప) 

తతత 2 

(కుడి ఎ*రనించి తనని నంటాడించే మూశని మంవటించ 

జాని కోన్నట్లు నెనక్కి. తిరుగుతూ. వొందరశాా.. 'బెకుగుతూం 

సభ్రకోపం Es వేన్తిస్తా ను) 

క నల్ఫండోన్?! గక్కు_మాలి గడేశాా స్మ! నాలో 

వీముందనిరా ఇట్లా, నానె-టసడి వకుస్తున్నా చూ! .భడ వాడో 

రులా ఉండే, ఇదీ,---భడ వాడునా. భడవాజనమూనూ! పేళ్లు 

చ చ్చిపోనూ! ఎటునకుగాం అన్నా ఈజొళ్ళోగాడివ లే, వందటు 

వందలు నుందలు నుంవలు-=-చెనులునిక్క_పొడుచుగు ?, కళ్ళు 

తేలేసి వకఓండపెట్టగం, వీళ్ల ఓండ్రింపు సన్న గిల్లా! సీ దగ్గ 
నలా, మాకు పనంకబా ఏమన్నా ఉంసు. మూాసనుగోండి 

గాని చుట్టుపక్కలవాశ్లకి నవ్వ! లిపిన్తూ కూచోకండి ౩ కాన 
లాయిల్లారా! నను ప్రారంభించి ౨ గాడి స ళ్ళు x వల్లా "రాజ 

కొడతా, రాలగొట్టి లెఫ్టెటిస్తా, ఇెబ్రట్టైచి అమ్మిస్తా! 
నూ(ఎడమ ఎవర్ని ంచివస్తూ ఆజవాన్నే మందలించడాని 

కి వచ్చినట్టు నటిస్తూ) ఏమీ* వ మాకు చేన్తూన్నడి! ఇటే 



సనాము వాలిని ఇంతీగా-ఏడ్,. 

కై ర్య 
జ 

త ర 

లో pu 1] బ్రో 9 y ga ల ర్త ల్ 

శ--(మరాలో కా న్ని ఆప్యాయం 7 ౩ చాస్తూ) అమ్మ! బు 

అవాశం ర్స ew క్ ె పించనాను ఈస్ట్ న్ ఏ! 

మా వాన్ని “శ్రీ నేత్రిర్రిగిఉండి) మర్యాణా క! సవ(డానికీ 
OY 

"రా్శఎణం ఆఅ. జరా ఉండాలా)? 

నవు శే! అల్లా హైబు కుంకలకి, 

మా ఎగ టో లాగ ) మహానుభావుడి క స్థితిగతుల్లో అం 

తగా నున్నతస్లి షీ ళచొంం ఏమున్నా ఉందా? 

._ శంా(కోపంగా నాని వృ ఒకఅుగ వేస్తూ)అని అడుగుతా! 

నల (వశత లాగు ఈయన డం వాళ్ళకి మే లేడా! 

శన కేనున్నా అపిట్కా గూనా? 

మూ---(వాళ్ళతోలాగ ) ఎదటివునివి. ఎవరో"కా _స్తగమనిం 

చి మరీ ఇవవండి. 

వసూ బాగా అన్నావు. 

మును 

భుజాల మోదా ఈయన్ని మున నెత్తమాదా ఇం చా 

మనం అంతా! 

నా-(వాళ్ళతశోలాగ) ఈయన  గొప్పలక్షుణాల్ని మన 

స_...అజ4 రాలా నిజం, 

మొ-(వాళ్ల తో లాగ ఈయన తరహా గొఎ బద, 

శ... అందులోనూ చేను వీల్లి సీమ ప్రాంతం పురుషుక్ణ, 

స్య En న స్స ] అనీ. అగ భో వూ నాక్సీటి లాగ పిక ఎంత సూక్ర్ముబుద్ధి 
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న_విస్పంశయంగా, న్యాయా సృరిలో సట్టుసండితుగ్ణ. 

మాం నాళ్ల చోలాగ ) ఇబభ్లాంటి వాడు పవరు రానతను 

-చీచజే గౌరవం ఈవూకికి 

వనమున సా తీవిర్ర క్ర జం, 

భూ ( కాళ్ల త్రో లాగ ) ఈ యు పోటి se నార స్యాస్పద 

“మైన సంగ ర్భ్భం కించిత్తూ ౩ వేకు, 

ఫ__-వముందుళలో తై నావేదు, 

వరాం np] తోలాగ్భ అందువల (గొంఛెంకో 3 లా) 

మిలో మొదట న న వ్యేమూతియెవడికి చెందుతుందో ఆమూతి 

గలవాడికి సవ్యారీ కడ్రెంచేస్తాను. ఈపాటి నో సు చ్చుళో ౦లో, 

భ._(మాలోక నో అమ్మా! మోకునే హహా యు ఘు . 

మా---అయ్యా! మోఅంతవాంకి. ఇటువంటి అక కొయి స్యా 

గళం అయిపోయిందే అని దుఃఖస్తున్నా ను, 
మి 

శదానికేంరెండి, నేను తము నేవకుణ్ణి. 

మా-_తీమరు కొందరితోకలిసి ఉదయాన్ని చ్చు ఆంగించ 

డం నేకుఈవేళ గమనించాను. ఆచల్లి భుజించడంలో మోగా 

'రు కనపరచిన విలాసం ఉండే వాంతే మోమోవ నాకు ఎక్కు 
డలేని స్నేహమూ పుట్టుకొచ్చింది. ఈవ్రూారు మోకుకొత్త గనక 

విమ ట్ర కలుసుగుని చే స తమకి చేస్తానని మనివీ 

'వేనుగోవాలచే సంభరం:ో వచ్చిపడ్డాను. కొత్త వాళ్ల స్ ఆదరిం 

చడం ఎరగనే యొరగరండి ఈఊరుజనం ! 

థ__.-విరాకునిజంగా ఇాలాదయ, 
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వనూ---ఇందాకానే అన్నానుగదండీ!... మిమ ల్ని మాసి 

ప తేక్షణం నామనస్సు మోడై సు వారిగింది. 

శ_భాగ్యం. మోక [తనో విభేయుళ్లై, 

మూా---మోాముఖ నె ఖొ నన్ను పర 

న__(ఆనందిస్తూ) *న్నుమోరు ఎంచోగారపిస్తు న్నా రు. 

నూ పోాముఖు ఎనో జా బుతీ అనేఏ (పలిఫలిస్తోంది. 

న్ర._ఏముటో! శవముకునాఖర్ని (అవ స్వ నటిసాడు) 

నరా మా ముఖ? (సేమార్త్య త. . 

సె ర 2 

నూని సంగా 

శ.__అల్లానే ౫ురీ ! 

మౌా-మధురంగా 

శఅవ్రును ! 

వమూా----రాజకీవితో 

సటపహకోే | 

వనాలాశాఅవమూాయికంగా 

శ__జఅతరాలా ! 

మూాం-ాఆక్ష ర్త ణశీయంగా 

శ--అడ్డమా ! | 

వమోూ----డఉజంది. 

శ._ఈంది. సందేవామా ! 

మూా౭=నేను మోాదాళ్లి. 
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నేను మో విధెయుక్లో. 

మా=నేను నా హృనయ గర్మాన్నించి చెబుతున్నాను. 
శ__చేను నమ్మాకమూనన.. 

సూ-—-మోా ఇరిచయంనాడ కలిని కే, నా (తికంణచుష 

మాకీ తెలునుంది. యు 
I 

శ.ఆ నంశయమే చేదు నాకు, 

వమూం-ా-నమి శ్రంచి దగాచెయ్యుడ నూ ముంటావంటా వేస్తు. 

శ..._అని, నానవ్మాకి ౦ | 

మాకే శాలు దాశేనుశోడం నాకు జే కేశా. 
శ_నా ఉద్దోశం అచ్చంగా జుం. 

| శాన లి ఫ్ ఉం 
జ అమ న్స భ్ * ట్ట నోయున స్తో 

) 
t ny 

a 2D 
వోల్బునగోవచయ్స, మోటా. 

| Ge Ta 

న్ర_.అంనుకనే, నేను పకంగా సభావేసం 'పేసేనాను. 

మా-నుంచిపని చేశారు, ఈ'వేషం పూకు తు 

మరోడికి తగదు. 
జ్య జప అ సళ్ళ = జ జో pte భు దుస్తులు కట్టినవాడూ అల్లానే ఆ న్నాడుస్గ్తండి, వ 

మంచి ఖరీదుగలవేనం,. దీంతో జనం డంై పోతారు. 

మూం-ా-జనం పట్టకొళ్తుస్తారు. మూరు బన చూాసుగున్నా గా, 

గ... నాాణాలి. 

వమూా---ఈపక్కనే ఒక వసతి ఉంది, ఖాళలున్నా మేమూ 

కనుక్కొ-స్తా నుండండి. (అని ఎడము ఎదరకి వెళ్ట్బోయి మళ్ళి, 

(కండి మధ్యసించి నవనీతం వస్తాడు 
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న-(వస్తూ, చాలా పరిచితుడుళోలాగ ) శీనకోహూా 1 
te 

ఇదిగో ! వమిశేమిటీ ! ఎప్పుడూ రావడాలూ ! ఎన్నాళ్ళకి 

శశ కోపంగారి దర్శనం అఖిందీ! చాలా సంతో నం! 

అచేబుటండోయ్, నన్ను మంచే పోయినట్టు ల్లా చూస్తు 

న్నా కేం ॥ 

కది గం చిత్రం 
జయతో అలాల 

న---అమిుదాచేళ లో సే కుటుంబస్నేహితుక్తా మరిచి! 

లర్ అ వ్ జ 1 పోయా రె అప్బవ్వం ! 

న్రే-అవుసనృను. (వూతోకంతో) పిడి నే నెరుగుంకు 

జ ల rt జె సో oe | 

సన్ను చంపుగున్న ౦ణి ముట్టు క 

నమ కిటీకోటి కుటుంబంలో చంటిపిల్ల అ లగాయతు 

చచ్చిపోయిన ముసలము ఎచా కా నకు ఎరుగుదును, నెనక 

శీను మూ సాంగం వుకొంలో ఆన్న ప్పుడు రోజూ మిచు ఎ 

డగ్భించవ సా 

ననా మోద గొలనం మోకు అల్లా ఉందిం 

నస తీ మూకునామఖమే జ్ఞాపకం లేదూ ? 

థ(ముఖుంెకీసీ నిదానించి మచే మే, (మాలో 
గ ల ల 6 =... 1 “స కంట్ షా 3 ఎంతీసూ్యత్రిం శరా సదుం 

నంాఅబ్బ! మనం ఎన్నిమాట్లు కలిసీ తొగామండీ 

అపీ ఇఏనూ ! 

ఫ_-నిజను. తమిుణాలి (మాలోకంతో) నాకు ఆ 

సంగతి వమిో తెలియదు, 
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న----అయి తే చూడండీ. వ" టలవామండే .డ్రే వాడి 

Ns 
పెంమిటి చెప్పా... (అనా జ్ఞాపకం చేసుగు? టూరా్నా టు 

న్ ae ర 
అర్య కాజ లాయ వారింట రతి వే య్ 

నటిన్తూ), మ సస సీ వల Bs బంగా. స గ్ష్లతుల్యంగా నంటో 
చ) గళ | 

॥ (సెం 

శ. మాలాయి, 
లలో! 

న= సా ముగ స వాడూ ! నుల్లాయి. మెర మే 

మల్లాయే. వాడు నక్కి అగ, లే: చి రోజూ జనం వీళాగు 

వెడుతూండే చోటుంచా వ ంచిడి.. 5 

శ_నల్లప్ప సమాధి, 

సవర వా నలప సమాసి! అక్కడ. కహోయిళా 

మునం ఎన్నేసి గంటబ వాటు ఎలాంటి సంభాషణలు జవిసాం! 

జ్ఞాసకం లేట్టండీ | 

వ__-(చిరునవ్వ్యుతో) అక్కడా అవునండోయ్, (మాలో 

కంతో) అల్లాంటి జేడీ నాకు ఛస్తే జ్ఞాపకం "రావటం'బేపు. 

మా(కఠ కోపంతో రహస్యంగా) బాగా క్షాపకం చేసు 

గోండి పోనీ తీరా ఇతను గాప్పవాడేనూ ! 

న(శఠకోపంతో  కిరకంపణం చెమ్యుబోతూ) అసలు 

పూర్వ న్నే హంలాంటి వస్తువు ఉండిటండీ ! 

మా----(శఠకోపంతో రహస్యంగా, మోరంశు ఆయనకీ 

ఇవు ఆప్యాయంగా ఉంచే? 

నక రక ౦ంపనంవేసి సీమ వాడొకాయన ఎక... 

శవ ్తే మూ అన్న. మే స్ర్రీటు. 
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స = ివ్రనవును, ఆయనే శ్రే మదూ ? 

నే \ గా వ క శ. మ అ గఎనో మో దణ  యథాశక క్షిగా షే ముగా 

ఈ వాళు 

న=బాలా సుశోషం. తోరవాకే...మో ఒంధున్రడే 

లిక వవ సాతి కుడుండాలే |! మో..మోొా... 

శ_అకన్యా మావీింతాశ నునమశు-భదల కంట్రోల్ 

అధిశావె, 

సె = దర్ధంగా) తడ తయన! 

న చూడికేం ? వాడికింతా డబ్బే. బజహాు వే మంగా 

ఈస్నాడు. 

స=నాఖా ఆనందం. మూ మామ కుశలమా ? 

శ్రనాకు మామ 'మొదళ్షోంచీ 'లేడు. 

న==-అహపాం వెనక ఉండాలి కాట్టండి ? 

న_అబ్బ్క ఒక మేనత్తి, 

న_--అల్లా చెప్పండి మరీ! ఆవిడే (శ్రీమతి. ..ఆపి చెల్లా 

ఉంది? 

శ.ఆెర్నె ల్ల యింది. 

నంాపాపం, నే విన్లేనున గండ అయి కేం, థన్యు రా ల్లెండ్, 

మహా దొడ్డబ్రల్లాలు. ఆవిడ్కి పిల్లలున్న ట్ట జ్ఞాపకం ! 

శ__ఒకడున్నాడు. వాడు మకశాధికారి, కాని ఈ 

మధ్య మా "మేనల్లుడికి మనీసగం బోసి మరణం అఆంకవని 

జరిగింది. 



సలా-ాఅుతీపనీ జరిగింది శాదు నూకు మవాచికు. 

యేది! 

శె. మారు వార్ల ఎరుగుదురా ఏమటి ? 

నం--అయ్యోో [| బాలా దోన్సీ న ఎగగుకునం? = 

అందంగా పొడుగ్గా ఉంటాడూా |! 

న_అంత మదీ పొడగరి కాడు, 

న--కాకఫో చే తెగేమిటి తెండి హా అంవకాడు, 

వ pe స్ 

న---అతడు మోకు స్వయానా మేనల్టుడై ఉంజూలి. 

ఆన్, 

నమో సోదరికి పుత్రుడు. 
సము లే. 

నఅతేడు వెనక నిశ్లే పంలాః ఉంటో మం. జాపకి౦ ! 

భ__.మేకే (మాలోకంతో) ఈయన నా ఎప్ 
లందర్నీ ఎరుగునయ్యా ! 

మాం--మారు అనకున్న కంకు కూడా ఎక్కువగా నేకు 
న్నట్లున్నాడు, 

శథ._(నవనీతేంతో) తవుగు మా వూళ్ళో మకాం దీర్ణం 
గానే వేనుంటారు. : 

న--గొండు నిండు సంవత్సరాలపాటు వేశాను 

శ__అబ్బో అల్లానా! అయితే మా 4 
నడ కొడుకు 'భారసాల- అరగక మా 
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నథేనునాం ముది ఆహ్వానం నాకే పంపించారు. 

శ...ఆ ఛారసాల మహా ఒకటోరకంగా జరగలేవూ ? 

నంా+వాలా, 

శే.__భగోజనాల ఏర్పాటు బహు ఎక్కాాగా ఉంద. 

న స్నా ఉండి. 

సాలు బిజీ మూ కాదె కాటు. “క “కల ఉ-దన్న 
చూ (3 9 . 

మా టుశనాఘా వాకికి,.. ఆసపవయ్యా ఎవడో వచ్చాడే వ్ 

లూసు నాశ వాడికి నాకూ జరిగిన 'బెబ్బలాట. 

న_ఆ ఆ స్పష్టంగా కలికి కట్టకు ఉంది, 

గ్గ నాడికి తగ్గ ఉద్జగా నిల్చానావేచా నను ? 

వాకు సోకు బలాదూై పోయాడు 

గకాని, మోకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో, (ఉకుకు మోతు 

తనం వటిన్తూ) ఆకుంళ నన్ను చాటంత చెంపకాయ కొట్టాకు 

స్టండి ('నాల్రీ నృఉత్పాహంగా) నేనూ వెంటనే వాడికి ముట్ట చెప్పే 

'నాసెండి అభిెస కుండా! 
(గ లై ర 

న---అవునవును. అప్పట్లో మేం అడ్డుకోకపో తే నాణ్ణి చం వేసి 
పోగు లెశ్లేసే వా శే! కాని (౩ పస్తుతం ఒఖ్టమనవి. నాయింట్లోతస్ప 

మారు మరవక ny చను ఎంత మా తం ఒప్పును, 

కే ఎయు అతనే న్నేహాతుల్లో బెల్లి 
పరాయి వోటబస చేస్తూ అకు చూస్తూ ఊరుకోడ మెల్హాగండీ ! 

క__ ఒకవేళమిోకు కొంచెం ఇబ్బంది...,.. 
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జాయే ళు ఇంచి 
ఇహ స. ఇ న న-=--ఈదిక్కు_మాలి బ్ర ప్రదులాఎస్ప డూడ్ న్న 

నాయి-శు తవుది బస, రొండోమాట నోటంట రాసికొండి, 

మా-(శరకో. ంతోరవాన్యంగా) అతడంటే సట మ్రటప్ప్ణు క్ష 

పోని మాభాగ అనండి. 

క పోనిమోతో' వత్తాం జంెళు నాసానూను, 

న-=మో సానూను ఎది? 

శ్ర._ఒళ్టు దగేచోటడంగి, నౌాఖర్న జక్క పెట్టి సాపు *ను 

చూసా ండమస్నా ను, 
అలానే ఇ 

న=బెవెర్నే నాషంపీ 'తెప్పించం *. 

co 5 
శ._ఎల్లా? మోన శాళ్లుంటారు అక్కన్నంచి నేన! సనక 

ద 
'శలడగ్గని వాడితి ఈవ్ నొ, కశలద్దని ౫ నో డఫ్చాచ్చా 

మాంా-మంచి బొగా కట్టుదిట్టం చేశారన్న నట. 
రు ల 

థ_ ఈవూళ్లో 'ఏళై నంత జాగర్హమిద ఉండటమే సయ 

మని నాకు ముంబేతెలుసు (నవనీతంతో) మూరుకుడా నాతో 

రండ్కి నెల్లి సామాను తీనుగున మాయింటికి పోదా 

న---అవళ్యం వస్తా. కాదండీ నేను ముం'దెళ్లి మోనిమి_త్తిం 
కొన్ని సదుపాయాలు వేయింవాలని చూస్తున్నా న ఖై 

న___అయితే మాబస ఎక్కడో చెప్పి పాండ్, విళూ "నేనా 

య ర |. జ్ 

న (మాలోకంతో )-(ఈడిమధ్య కేసిచూస్తూ) అదూగో, ఆ 

కశపజే పెద్దభవనానికి ఏరినీ సామాన్ని తీనుకుకండి. అనినా 
ఆంతేర్య న్నే హితుడిఇల్లు, అకుడ నేద తీర్చుకుని (క్రమేపీ వూ 
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యింటికి పోదాం. (అని కుడీ గుధ్యకి వోళాడు) 

శ్ర(కుయుకుతూ మాలోకంతో) చూశారా ! చోటు 

పరాయిచోటు అయినా ఊూగం ఉండ బటి మోలాంటి 

నిహ్క్మా-రణ పరిచయుడూ ఆయనలాంటి పూర్వస్నేహితుడూ 

నిమిషంలో నాకు దొరికారు, 

మానిజమేనండి, సూది చాలా గెప్పయోగం. వేకవో తే 

వివాహం కలిసిరాదు. విళాకు శ్రమ ఎందుక్కు నేవెళ్ళి తెస్తునా 

ఏతా సావకాను ) 

శ్రమానాఖరు అగి (తినేతుడ్నికెనా ఇవ, అది 

వాణాత్తీనే పెట్టి వాణి మో వెంటరమ్మనండి, 
భవా “ణి గ్గ 
మాం---(కుడిమధ్య చూపిస్తూ) నడవండి, మీను శ్ర ఆభవనం' 

(యై ఇ “A ag గ డగ్గిర జేగ్చి చేను బళ్ల దగ్గిరికి వెడతాను, 

(అని కుడిమధ్యకి నడుస్తాడు. అతని వెనకాల 

దర్జాగా శఠకోపం వెడతాడు. తెరు. 

8 వర౦గం 

(కుడిపక్క కొన్ని సీట్లు ఉంటాయి. ఎడమ మధ్య 

నించి ముందు నవనీతేమూ వెనకాలే శఠకోఎమళా వస్తారు 

న(ఖాళీసీట్ల శేసియూస్ఫి సరి మాన్నేహితుడు లేనట్టు 

. న్నాడు. మాయింటికే పోదాం రండి వకంగానూ ! (అని తిరిగి 

సినక్కిా వెళ్లబోత్ఫూ త్రో ఓపని చేయ్యండి. మారు ఒక్క 
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తణం పాటు బయటికి వెళ్ళీ నిలబడండి. నేను లోపలి ళ్ళి 

వాకబు చేసివస్తాను, 

శత రణా రండి (అని ఎకను నుధ్యకి నిష్కుఎమిస్తాకు 

న---(కుడి మధ్యకి నడిచి) ఏవుండోయ్, డాక్టర్ గాయ, 

డాక్ట ర్గారూా | 

(జాక్టర్ స సంతానం కుడిగు నధ్యనించి నస్తాశ్సు 

నమస్కారం, జాక్టర్ సంతానంగారు ! 

సం---నమస్కా5ం, దయచెయ్యండి. 

(ఇద్దరూ కూచుంటారు 

న కున్న తమ షా మాక ట్లాడానండీ. 

సం----అవునవును. మోకు పంనీించలే ) 

నా--ానేనేమూ మందు పుచ్చుగో లేదండి. 

సం----అల్లా నా !...మోావేరు ? 

గ | వేళు నవనీతం, 

నం--మీసాకో |! 

నం--ఈమధ్య తమకి కబురుసంవించానండి. 

సంఒస్ అదా! ఎవరోమోాబంధువుడికి మతిపోయి దనే గా! 

నమెరేనండి. అతణి మోాయింటోశే ఆండనియ్యాలి. 
దం & 

సం---అల్లానే. తరుచుగా వరాస్తూండచ్చు. 

నమై గా ఇ్రతర్నూ చి బాధ ఉండదు. 

సం=అల్లాో. తీనుగుకండి. బిల్లు జోరుగా అవుతుంది. 
ఇచాయశనక్తులా తంటాలు పడతాను, 
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న---తీసుగొచ్చొానండి. ఇక్క-డే ఉన్నాడు, 

సం---వురీముంచిని. ఇస్పుడు వమూయింట్రో ఒక గొప్ప వ 

నె ద్యుడు మకాంశా ఉనారు. వారితో కుడా సం(్రతించి 
Mm శీ 

మరీ చేస్తాను చికిత్స. 
న్ 

నబి త్తం చిం నేనింకా వగ్చాళట్టూ అవి చూాసుగోవా 

౧'ండ్హి నొదెని నూ(తంలోపలికి సంపిస్వాను. 

25 సం---అల్లూగే ఆయన వాలు పోని, స నాకండి, చను 

జార్ సవ (ద్రంగార్ని లోపల్నించి తీనుగొస్తాను. 

(అని కుడినుధ ధ్యకి వెడతోను, నవనిత౦ ఎడమ గధ్యకివచ్చి, 

' శం కోపాన్ని పీల్చి, ఒక నీటుమోద కూరి గమ) 

నమోరిట్లాదయచణెన్యా' డి. మా స్నేహితుడు ఇంట్లోనే 

ఉన్నాడు. చెప్పాగ. వస్తున్నాడు. యథాశక్తి మకు ఆతిధ్యం 

ఇస్తాడు. నేను భూయింటికి పరిగెట్టి మోాగురించిన ఖంజాయి .పు 

అ చెమ్యూడి. నెళ్ళ్ళొచ్చి మెము సా. తీసు గెడ తాను. ఇక్కడే 

ఉండండి. 

(అని ఎడమ ఎదర్నించిపోతాడు, కుడిమధ్య నించి మొదట 

సంతానమూ అతేనివెనకాల సముద్రమా నచ్చి శళ కోపానికి 

చెకేపక్కా_ ఉంచేటట్టు కుర్చీలు లాక్కుని కూచుంటారు.) 

సం---(శఠతకోపం కేసిచూస్తూ) మికు ఉపచారం చెయ్య 
డం అనేది నేను ఒక గొప్పగారరంగా భావిస్తున్నాను. 

న తమాకుంతవూాటా ! తమ సేనకుణ్ణో. 

సం జాక్టర్ సరు(ద్రాన్ని చూపించి) ఇరుగో అఖండుఖు, 
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Cad అ Rm గ 

నాసోవరులు వరి సలహో పుచ్చుగున్న మోది ల్ నను మిమ్మ 

ప క కా rt ఖై కడ . On) 

న. సెవించడజానన్ ఇంత అట్టహాసం అ సల 

“శేరు అల సంజ వళ 

సం=వ్రలా చాడ. డి 

క... శరాడనా! ఎందుకూ (అని ఏ మూాస్తూని'వ్హాంతే Mera 
టన్ ళం 

సంా-అల్లా ఆయ నేసి తిరగండి 

వ_(పషీనంగా) ఎందుకూ)(అని సము(దయెకేశి తియయ తొము) 

సం-చాలు. ఇల్లాతిరగండి, మూరు తిండి నాగా తి.టు 

న్నా రా? 

శపక్కినంత్ వంకు... తిటున్నాను అంతేకింెబ బాగా 

"తాగుతున్నాను జానూ. 

సంటాాఅబేపాడుపని. గ వవళా ద 06న తృస్ల ఉందు 13 

ఆది, లోల తస్థ వేసి ఉఎవంకుం. టూ టూన్న తాపం యొ 

సూచన, సే మోకు బాగా న్నివ పడుతుందా ? 

కటట. భోజనం ఉదాత్తం అయినప్పూము వొళ్ళు తెలయని 

శి ్రపడుతూంటుంది. 

సలాాామోాకు స్యప్నాలు wr నోద్రుగా వస్తూ9టాయా? 

న అడపా దడపా వస్తూసే ఉంటాయి, నా జ్ 

లీ మోశెఎదుకూ? 

సం--మిోకవచ్చే స్వప్నాల స్వభావం ఎటువంటిదీ ? : 

__శంనాకొచ్చే స్వప్నాల స్వభావమూ? ఓయి నీ సంభా 



నామా సు నంది 97 

హణ తగ తెయ్యా? ఇేం సంభాషణయ్యా ఇప్పుడూ? 

సం.---శొంచెం బిపి: పట్టండి,'మోసంగతి షూ సమిక్షంలోనే 

యోదిస్తాం. ఆ యోచన యావత్తూ పూకు బాగా అవగా 

హన అయే నిమిత్తం, అంతా బగ్బవహాంక భాషలోనే జరు 

పుతొాం, 
7 

SRE సయోచన ఎ చుకయ్మా! కాస, పలారం పెట్టాడాొనిం 
డు ఆలా ల టో 

Pa షే అత్తారిల్లు, / 

నూ అ_తిలనాకు అగైలటు 
Une) 

[ay 
ళీ న! లో 

వెకవో పి కాస నాం ఇవండానసికీ 
— షి 

yw లో ఆటీ (a 

ప టట జ 

జో న వ వల సిరాను ఈ 

భావ నిన్ల వ చె 

pr 4 క ~ ఇటీ క సంా-ళా్యస్రుంక డా అల్లానే చెబుణం", 
\ శో 

గాట్న పసికి ట్టడం-అనగా రోగస్వ 

య న 

సర TE సిర్దయం, "న వాన కుర చీతా 

గ న యం, + ఖ్ 1 ౯-ఈ కమం చెప్పాన నర యుఎంచుగుంటూోా 

పోవాలి, 

ల రేస బా లాభయంత్ో నా అనువూనంతోనూ 

సంాానా ఉద్దేశం ఈయన వ్యాథ చింరటా కేవల మిధ్యా 

చింతే. ఇవ ఒ౩రకం మతి (భ్రమణం (సముద్రంతో) తమబోట్లకి 

కుకా పని చెప్పేక. మతి (భమణనసుగూలాలు ఏవెపిఅంశు 

మెదడు లేక కర్ణమూూ లేక అన్నకోశమూ! ఏరి చింతా భయా 

శ్చ ర్యాణాలు సేణెప్పిన దానికీ తార్మా.౯ణ. కళ్ళూ వాలక మనా 

కూడా తశ్చంబంధమైన సూచనల ఇది ముదిరి జీర్ణించి విక 
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షససూనా దంలోక్ గాని మయలోకిగావు ముగాన్త న శిక్షగా 
గ్ 

న్న as ఇొాలోకిగాని ఏం సుతుంది, దీనికి చెబ్ప.చా0: నేలు 
స్మ 

రక్షో నికే మూ, ఛేవిన్నీకే కరణముూ్యా సార (ఎ సాణమూ, తో 

So Sess ఎటు? ఎట? ఫ్యోంహాడాచే చెస్తూ. 
ls 

సాంకృంకోయి' చలా సాచ్చుతు ME 

స్ 

[సము లై లై వీసి నోరునెళ్ళ బై గుండి సాగు టా షు) 

గ్ర 0 ---డాక్ట్రగ్. సమ్ముంశాహ్మా తేమ అకు సాయం ఏమటి? 

' —-— డా కొ సంతొనం మహాశ మా!మా మచే ప్ప ందిచాగగా 

కాం గంటిరా శు గావ ద్రేకు చె స్ప లీవు. నా నీళు! నం 

ఛా చింతగుంంచిమోార న్న ఇసత్యం. ఖో నికిజ చనాభధిలోన న న.ట్లో 
9 { 

"కే పోయినా పండితులైన మోయ దాన్నిన నర్గించడ దుస. రా 

వించిన ఊొహోపోహాల బలంవల్ల ఇస్సు నా ఈయనకి ఆ ఎఇ; 

సంక్రబుంచాలన్న మాట ఈయన మో చేతుతో సడడం అకే 

ఆన్మ ష్టం పృటపుట్టా శు “నకొనే శయన కీ పచ లీ 03 ఈ కున కే 

గనక వెశొత్తి ఉండకపోతే మో నైద్యపృభావం ప 

తెలియక పోయీదిగడా! తక్షణం ఒజూనాగాబనఖు ఇంచెానొ 
i inh 

'ఇప్పీించండీ, తరువాత శీ రసార య నచ్చి సాను చే చి 

నుదురుకి పట్ట వెయ్యండి. ఆపట్రిగో ఉప్పుపజా ఉప్పూ వాన 

చిహ్నం, 

క.ఓరి మావాగుడు మండా! ఇఇందాకన్చేంచి చరాస్తాక్కు 
చ టకా? యిసీ! (ప్రహసనం అకుతున్నా రా ఏమిట రామో 

రిడ్డచానూ! 



నానూయే సెగ్గెంన 9. 

స =పహాసనమా? మేం ఆడటంఐబేము. 

శ(పహాసనం కాకపోతే వమిటిమరి ఇందాక న్ంచి. 

మోరు కిచకిచలాడిందీ? వధవ కిచకిచలాటా మోతూన్మూ కోతి 

వీనుసల్లారా! = శీకని నేనా స్వే న శేమిటరాి న రముహోల్లారా! 

సం---(తీవంచాచూస్తూ) అయిునో, హాచ్చుతగ్గుకూతేలు.. 

ఇది మంచి సూచనే. ఇ3 న్నెరలోనే జను, 

శ్రే-ఆయిన్ష రు పశువులూ ఏకమై న గన్న శాయిద్దరి గాడిదల, 

మధ్యా ౩ Aer వెన్లా రావమిటి చెప్పా! అయ్యో! ఏమిటి కరి! 

(అని వాళ్ళ "ముపహోాలువరాని , అసహ్యాంగ్యా తుధూ (అటూ 

ఆమే స్తూ తిడతాడు) 

స-మాశొర్కా చూశారా! ఇది నురో లతుణం సే రికా 

తెగఉమ్మడం. 

శ_._ఒళేయ్, మోరిద్దరూ వడిశారుగాని, చెరోవకుపూనూ 
౯ 

ఎవరి చార్ని వాడు వోడాం పట్టండి. నాకు వ్వవధిలదు. 

సగం--ఇటూ అటూ వళోవడంం--ఇది వమరోచివ్నాం పరి. 

కిరి మూ మొహాలు అంకించ్యా, నాకు పెళ్ళని టే 
ప వాటే 

కు కోరని మోారేడుస్తున్నా రందుకూ? నాతొ వఏంపనిశా 

మాకూ? 

సం-మాకు వచ్చిన విన్నపం (కారం మేం మాశేశు 
పట్లాం. మోరోగం కుడ ర్చాలి. 
ల i 

శ...అమాట మల్లీ అను. నారోగంకుదరుసా రా? 
మ్, pr | 



ప్రి జూనరూా లు. నల 30 bh wa 

Ss ఆయీ ల బానే | భ్ 
భ్! fa Un ముక ప ' ఉన్నది TF) 

శ 1 

కోగానికి అమోఘనిదర్శనం. 

సారు వా ఆోగ్యంణా. ఉవ్నాను మ బుతు 

న్నాను విశండి నయ రకల! 

సంజాానూరు తెటుసున; య్యా ! ] సికకీరత ఖం తోక సగా,నౌం, 

శీకులోపల వ ఉంద. మేం నై న్యం సురస 

శ_మిాకిద్గరికీ డే పె్టరోగం శిర గా సనా .! సాకం 

దు Seen Ee నే Ds ట్ర. నామా క Wye) జగ్ 

చుక్క ఎకురు. కేపోతాను, 

కాన శయ స్ట క wey ty న 

సం నగా ke "రా, డాస్ట్రం గయ (లీ ] (ఎ “9 Ee wi My, 

షా 

ఉఊహానిమోరిపోయిందడి 

తే.) వరా! నూలఅమ్మా మూశాన్నా ఎన్నశూ మందులు 

పుచ్చుగోలేకు. వాళ్లు వైద్యస సాయం కించిత్తూ Hom నీ 

చావగవీ?ా రుం 

సం---అందుకచే బ్రటువంటి వెర్రివుత్రుణ్ణ కన్నా రు(స ముదం 

తో ) అన్నాారండి,.మన వైనం (సారంభిం తాం. పల న విమాన చ 

“ఇతని చిత్తవృత్తుల్ని అణిచి సాఫుచేస్కి శాంజొపరచ్చిస మ జాయిం 

చి పాశేద్దాం (అని కుడిమ మధ్యకి పోతూ) రండి ఏధితలుఫు వేళా 

శ్రెండి. ఇతను ఇక్కడే ఉంటాడు (అని వెళ్లీ పోతాడు). 

స (నంతానం వెనకాలే నడుస్తాడు) 



నామాహీ నంది Rai 

టి నై జ ళ్ 

సాలకం తొ బెంగా. ఉ. చ! ఈ జకు*నం ఏక మొత్తం 

రాద ద భి ఆడ చిర పా అ మా టం బన్ 
చా ణ్ 3 శ న్ Sart సో గా టం షోను, రంగ bin త J nn లే 

దా చ వె భ్ 

క్రాొశేసాకు ముదు బ్రక్కే -ది పారిపోవాలి. (అవ తొలపషట్లు 
గ్ర చి ee 

(4 ఇల అది అ! 

గు కురీబో కూుబకుతూండగా, అర 
vu 

ఓ వ రంగం 

(రెండో తేర ఎవట-_ కుడి ఎదర్నించి సంతానం ఖంగారు 

గా వస్తూంకే ఎడమ ఎదర్నంచి మాలోకం వచ్చిక లుస్తాడు) 

నూచిరునవ్యుతో)ఆ యనకీకొంచెం నయంగా ఉంజాండీ? 

సం-(విను బగా) నయనా! ఒకళకు నయం దిక్కు 

మూాలాడికి ! 

మా-=-అ బేమిటండోయ్యి అల్లా అంటున్నారు! 

సం-ాాసంజెచ్పనూ! నేను వాతి ఎంత కట్లు దిట్టం చేసేం. తెంపు 

గుని పారిపోయాడు చచ్చివాకు ! నేనువాడికోసం వర్చాటు చే 

నిన మందులు బోలెడన్ని వం అయిపోయినాయి, 

మా---ధ్తంత ఘరానావుందులు చెడనాడుకుని వాడుపారిపో 

డం అనేది తనని  నేద్వేపిచు గోడం అన్న మాట---ఒకవిధం 

గా ఆత శ్రహత్యఅన్నవకాట ! 
ఖీ 

సంాాసం చే హూంవమిటీ ! అతడికి వరోగనివారణ ' అంకునే 



వ్రేలి నామా ఈ స్మోంగ్ 

కట్టటం లేదు. అంకం వముటో తెలుసా) మతిస్థిగం భక ఫోనడి 

మూ బుద్ధి పీచపడడొసునా అన్ని సు "టట, 

మాతు నూండది! పారిపోకుంజాఉం ధీ ఈపాటిక అతి నినోగ ౦ 

సహాంపె చిలుకు కుదివివోయి ఉండున్ను రాగ గా, 

సయి-లాయాగిగా. వాడిశేరీరంభో బదిప న్నెండు వ్యాధులు స్రీ శ్రీని. 

క్యటచేస్తూన్నా స రే, అన్నిటినకట్టకట్టి షన చం ఉండేవాడు, 

మా మరోటీ. మోాచేతులోపడబొ యే యాభై + పాయ 

లూూకుడా పోగార్ట వాడ, 

నంాఆ: అల్లా వోగొ్రుస్తాడు షెరిపనుగూ! అవి వ లుకు 

టానానేను! అని మోాదగ్గిరవసూలు నెసుగ స పాము నన్గనీపట్టు ‘2 

నాసకే వాడికికుదిగ్స తీరతాను. సాడు నొాతుంయజరగించేఖరా ౪ 

జరిగింది గసకి, వొస్ట్రాబటి సుని పట్టించి వెడిపమూన కివభనిరాకు 

ణానేరం మోవ్ిస్తాను. 

నరా అల్లాచెయ్యడం న్యాయ జీ అనుకోంటాను, సమూ 

మందులు అల్లాంటివి మరీ! వగా మోకు వెగల సొమ్ము 

పోతోండః 

సం ఎక్క డీకీిపోదని'చె ప్పానుగా !ఆఫర వాలేదుగాని, ఇప్పు. 
డు వొడునాశెక్కడ దొరుకుతాడా అని చళాస్తున్నాను. 

మా-=నిస్పందేవాూంగా, ఒకానొక చోట ఉంకచ్చునం, 
సం=ఎక్కొ-డ, . .ఎక్కొడ ? 

మాం--అభి-సే.కంగారనిఉన్నా డేమ పహాోనుభావుడు! వారింటో !. 

సం----విడికి బ'రితో జూంధవ్యం ఉందా | 



మా---కాబోతోందిట. అభి షేకం కూతుర్ని ఇతడు పెళ్త్లాడ 
తొడట. కర దశ్ ఈకాబోయే అల్లుడికున్న లోపం ఆ అభిషే 

క గారికి తెదీయదుగా వును! తొందరపడి ఆయన తీనపిః ఖలి ఇతని 

జతుతో పె 'ధీస్తాడే మోకూడానూ ! 

సం=---అల్లానా! అల్లాజర క _౦డా కీ వెళ్లి మా మాట్టాడత్కా ఈ 
(ల్ని 

ల్ 

ఫంగా పడతా సచేలంగా పడతా! 

మూూతామా గౌరవం పరాయ నిల 'చెట్టుకో వాలంట మాము 

'సల్ఫితరాణలి లా కి నపినైందెం 

సం నేను వెళ్లి తిర ఈె.రో?ఊశే కేగివై ద్యుణ్ణితృణీక రన రిస్తూం'కే 

ఎదైద్యుడు నోతుమూసుగుంటాణా +) అత కి పట్టుగుని నాసలహో 

ఇచ్చితీరతాను, 

మా---మాబాగా అన్నారు. నేనే మోచి యుంకు, అత 

నికి తనివితీరా మందులు వేసింళరవాలే గాని ఈలోపల, . 
అతడికి చచ్చినా పెల్లి కానివ్వను. 

సంాాావేనూ అంతే. అతడికి చచి ఏనావై. నాలను 

(అని గబగబా ఎడవు ఎదరికి పోతాడు) 

మా-(కుడి ఎదరికి నడిచి) సరి వేకు అభిషేకం దగ్గిరికి 

ఇడతాడు, మాయలో పడిపోడానికి అభీ"పీ కం ఒకటోరకం-= 

అనగా అల్లుడికి చింళికువాసైనా తీసిపోని మామగారు. చీ. 

నూ పడతా! అభిషేకం గార మోన మరో ప్రయోగం. 

చెయ్యా నగా! 

(అన కుడి ఎదరకి ఫపోతూండగా, రెండో తెరలే లస్తుంది) 



సం-ఎడవుమధ్యనించివచ్చి కుడినురాలెకి సీ గాలి ) వీమండో 

య్! అభి పేనంచానా! 

అ-=(కోడిమూాల నించిన) అయ్య! వస్తున్నా! (అపు నె 

నక్కి వెట్సి లంుకున్నంలు Ez స్వావేన్లూ) రండి కూచో. డి. 

క్ భా. “ఇ వబ షా h సాల సస హారం! భరి MOT rata 
స యి స. Ww) ) Ns IM, A Go ష్ట్ర 

అ..---(కాన్సుంటూ) అనప్యుం మాట్లాడ ౦డీ. 

సం-ా-విా అమ్మాయిని ఎవరో భశకోజంగాను 'పెళ్టాడ తా 
డట నిజమేనాంది! 

అ-ా-నిజ మ... ఇహూనో ఇస్పుడో అతేకు సఫ్రిసిముసంచి 
“రావా, 

సం--వచ్చాడు "అండ. అంచురుచావదుం 

త్త 
అ---ఆం వవ్చాడ్కొ ఎట? 

సతు కనా! నాయింట్లోంచి ఉజొయిచేశాడు. అః గో 

or గట బ్య? ను | ] నె దం నిసి త్రం నాసి ప్పుగించారు, 

( amanmamatnanRd న MT || అక ఆం వైద్య మేమిటీ 

సం--సూర్యుడుమిోద ఒక్టెట్రి జబుతువాొ షనుంామోా ళు 

తొందరపడి మివపిల్లని అతనికి ఇయ్యక ౦డీ మట్ట మొదట Es 
' సక 

0 a ని | రో ను అతళ్లి సిల్లి కి అర్థుణ్ణిగా చెయ్యాలి, మన స్తిమికింగల నున 

మల్ని మిరు ఎత్తడానికి లైన స్థితిలోకి అతన్ని నేను తీనుగు pn = థి ణా 

ఎరానాలి.. 

;'అ=ఏమిటి మోరసనే మూటా? 

సనవమోలేధూ. మో కాబోయే అల్లుడు . జబ్బుమనిషీ, 



అ---నెనకటోనా ఏమిటి? 

స'-ాజనాపు, es కిందట! 

భ్ 

Xo చబ్త్లగాఉండా! అముతే వం వనం 

సం ఏసండి అనని న్నాధి మాద నాకు పూక్కుంద్కి గ 

స్ట aa నాఆ స్మి. మా శొ| స్త్ర పగారం నానుందులు అశ 

చు 
ఇడ వ 

ణే Steg అతనకి పెళ్ళి గానీ మరొకటిగాని స ఇక న 

ను అనుమతి ఇయ్యను, 

అ-(కశ్చర్యపడ్) ఏమి కుబుటిీ! అల్లాయి తే అతడు ఎదైనా 

భోగంచో తీసుగుంటున్నా డావనిటి కొంపతవి్యి! 
సంజ. ఒక పెద్ద రోగంతో భాటంగా తిసు సుగుంటున్నా డు, 

TR Ga అయ్యా! అతడికొచ్చిన పెద్దరోగ మేమిటో 
డయ చేసి చెప్పండ్, 

నసంాకత్రోభ' మోకెందుకు పోనిస్తుకూ! ఏదో... 

అ.----నాకెందు శేమిటీ? వడిసిన క్షే ఉంప, వముటో చెప్పండి, 

సం-ాాఅబ్బ! వైద్యులుగు ప్తంగా ఉండ్ తీరాలి. ఆసంగతి 

ఎత్తకండి, ఆరోగికి పెళ్ళిమ్నాత్రం వద్దు. చేశా రా మూకూమిా 

అన్ఫ్మూయికీ చిక్కులు తప్పవ్. మై గా మ్యూవెద్యపరివత్తుకి ] 

కోపం వచ్చి మోకు బోలెడు వ్యాధులు సంక్రమించేటట్టు చేస్లె 

య్యగలదో, నేచబుతూన్న దినొట్టి ల కోసంకాద్బుజాగ రో ర 
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జట్ జో స్ 1 ఇ 

అ----అల్లాయి తె మాఅనూా పె ఆవేసాను, 
య ne 3) 

సంవ జేస్తాంమరీ! ఆపడం తప్పదు, ౬ చేను నానే న్యా 
రుం aM 

వీనంలో ఉండి ఖీ రాలి. 

అం--అల్గ్లానే కానీండి. 

నంాావాదు పారిపోయినా అాభంమే నొ, యు చాదివేథ 

అతడికి నిష వేయించి, అతి 3 పం నై తెస్పై 1 క నాన నం ఉచ 

శించి తీరళాను, 

అ----అల్లా'నే కానీండి, 

సం-ాజఒక వేళవాడు కనవించక ఫో లె, 

అంాాాప6 

సంజాపు"చీ మాూబేగనిి, నాపై ద్యం మాకు *ర పస్తాముం 

అం---అయ్య్యా నాకా? నేను రాయల్లా ఉన్నాను నాక 

కూ "వె వైద్యం? 

సలాాలమాదు ఎంటీ "రాయా ల్లాజన్నా స కం ఫర్వాలేదు, సంర 

ఎవరో ఒక రోగి ఉండాలిగనక్క వీలును ను బట్టి ఎన్నరె వసస సెడ్ 

లోగిని గా. స్వీకరించ గలను, 

అనీన రీంచండిణాని నేనుమాత్రం రానండోయ్. (తన 

తో) ఏడి మొపహాంలా ఉంది, 

a సం=వీలునుబట్టి అనిచప్పానుగా! (అని లేచి తొంజర తొ 

శ్రరగా "జెడిరింపు చె వైఖరితో, ఎడమ మధ్యకి నెల్లి పో తొడు 

జ! ఇట సంతానంగకేసి : మాస్తూ ఎడమమధ్య దాకా పెట్టి నుం 

యని, నిదానంగా) రోగంలేని వాడి రోగం కుదురుస్తాట్ట ఏం 
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.వోగనోూ! 

(కుకిఎ క5నించి, తలుపులు కాబూలు న్యవ్నాపావస్తు డి 

వేషంలో వస్తాడు) | 
త (కుడి చెయ్యి నువు'పకి తాకిస్తూ వలాం అండీ, 

అ-(కుడికి తి3గి) ఎవరుమోరు? 

తము న్పేయా జమాల్ఖా౯ా ఉన్నాడు. 

అక గాడున్నాతూ? 

తే-క్యా అయ్యా, మే కాబూల్ డబ్బూఫాయిదా 

మన్చి. 

అం-అల్లానా, రండి, కూర్చోండి. (అని వొడు కూర్చున్నా 

తను నుంచుంటాను) వఏఎిటిపని? 

త(కూర్చోబోత్ఫూ కొంచెం దిన ఖబర్ కావాలా, 

మామాకూా-చో. 

అం--కూాచుంటా నండి. చెప్పండి, 

త,....యకాయక్ కూచోండి, నెతో మాదీ మూతీ 

విబ్బం 

అ.---అల్లాయి తే నశేనయ్యా! సశే! (అనికూచున్సి వముజి 
సంగతి? 

తీ.-.యహ్ా పత్తన్ మే అప్పేకం---అ నైక కంపేహళూతో శతక 

శండి, తెల్పుకొసే సీకీ! 

డర, 

తే మంతో సం, దయచేసీ చెప్పు. వాడు "హాట్వంటీరక? 
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క వక్ష ఏ RE TO ల 

జంగ క్ష్ ay 3 కంది! జల ne సంతి వాయు. 

క ది కా డి | లా యీ శవ a 
తీ..అద్యా. దావ" దరు పం మక re Go 

డా ని... భై. అవ కా 
దూ? ఆక చొలభవుంద సాన) 

(Sn hh see 

ఇ 
అఆ, డబ్బున్న చాయ, 

hm 

పే జో శ అంటి ఆతు న శ గ కంట టోగో 

తనక. జం ఉలి గాం ఉందిగా! సా 

న! ఖ్ 

ర న 2 శా ని em: న వ : తే... ti న "క ED) వాన గాని చ గ తుస్సు ను 
9 

+ 

వంగో సం. 
గ్ 

ఆాఏ6? క్స్ సంనోఖం Wangs మాసా? 

త్ర న ని. గొప్స న జ్ ఉందీ*నలీ | oul సెం. 

అ.----ఏమిటది? 

త__-అడ్కీ కూతురి చాక్కీ. సెటొకోజంకి నిఖా చేస్తా 

అసి ఖబర్ యిన్కుంది మేం, 

అ సింెకు? 

hey 

{ 

త-_.ఆసెటొకోసం ఉనా ్ నయూచుడండ్క ఆదరా. మార ఖో 

క్రీ అవుేక్ ్ ట చాక్కీ డన శ్రద్ ఖజూం-వీల్కీనానీ. జమాత్... 

.ఆ----అయ్యొఖర నూ! బ్రంకావముటో అనుకున్నాను! ఇదో 

తకుడానా? ఆశఠకోపం మాకూ పదిమంది వ్రత గులక కుడా 

_ శాకీయ్! చచ్చామే! 
_ తం-అవు౯, ఆక్ నూన్కీ నీచే అడీఉపర్ డ్నిక్రీతీశాం. 

ఉండండీ రౌ అన్షైకం జేటీతో . బ్యాహా సేస్తాం, స్మృత్రంసొమయు 3 
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ఇచ్చి యేస్తాం అనిజర్సీ్శాొ:క్. 

అ---టరి పీడువ్రదై పోనూ! పెళ్ళి అయింతరవాత చౌాకీలుతీ శ్చే 

సొనని వాయిదాలేసి జరుపుకొస్తున్నా డా? 

తేట-హళోీ మవారాజ్! ఇఖ త సూద్ ఎఘ్లా అయితుండి 

రా అని నాక్ పట్టి సూస్తూ ఉన్నార్, మేం. 

ఆ-మంచిపనే, అభామాస్తూండ డి పనజరుగుతుంది. అ 

యితే వురినాకుసలవ్, 

త వచ్చి కృలవ్ , త(మిాదయాకీ పషలాం, 

ల్ జుణగి 

శ... ఈ-చోటీ ఖబర్ తూ నాకీ ఇచ్చినందుక్. మోాకీ 

సొవూజార్ ఇ. లామేల ఓ 

ఆ.పెరే సే (అనితెంబరగా కుడిమూలకీ పోతొడ్సు 

త. (ఎడమబఎకరికివెల్లి, కొంత డైన్సు తీసేసి తను తలుపులు 

అయివట్టు సభ కీ వెల్లడిమేసి) అక్కడ పస్టిపారం, అనుకున్న క్షు 

నడిచింది. వెళ్ళి తరవాత వేవం తయారవుతాను. (అని ఎడమ. 

ఎదరికిపో తొడు ౫ తేరా 

రవ రంగం 

శుడో తెర ఎడట. పరెౌత్తుకొచ్చినప్పటి ఆ యా సంతో 

శఛశ్రకోపం కుడి ఎడరనించి (ప్రవేశిస్తాడు) 

వ్రజ వచ్చి కుడి వేపు చూసి) వీళ్లని చ ంపెయ్యా ! వముటో 
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వీళ్ళ అభి పాయం ! కంక తెనరేశా పోగ పన్నగ టైం బన్ను 

లేదు కదా అని! 
i ఇ ప, న్యూ శో ళీ టు ఫా పాట్ 4 ల. 1 (ఎకమి వేస్తు తిరొగేపనికి మూలో. నెనిమ జ) 

. 

£, ‘ న * గ్ ల 1 . 

నిండీ డబి SD . ao aryl (ot 
en 

ఉనూరుమంటాను) 

వమూంా-(ఎడవు ఎదరనించి తెందు ళా ననూ) సా 

సామాానూ,.. 

శదిక్కు_మూలి సామాను తెస్తు సా! 

మా-అ య్యూ, అదేమిటండీ ! ఏమన్నా దిగిందా 

ఏమిటి ? ఏమిటి తమ బాధ)? 

ధ..-వమందీ! ఎటు చూసినా ఇంజెషన్ నూరి కోవుబడు 

తోంది. 
వమూం--(నవు నట్టు) ఛ ఛం, అదేబుటండో(క్ | 

శ=నన్ను ఆయింట్లో అఫ్పగించాశేం, అక్కడ నాకు 

జరిగిన మంగళం మోరు ఊోపిం వ బీరు, 

మా---అయ్యొయ్యో ! ఏం జరిగిందండీ ! 

శఅక్కడ నాకు మాంచి భలారం పడతారు గావ్రును 

పోనీ లోపలికి పుచ్చుగుండాం అనుకుంటిని, 

మూ. పెట్ట వేయా ? 

శ-అ'బ్బీ భలారమూవేను దిన్చాలేదు “మిన ల 

ఏరి చేతుల్లో ఉంచుతున్నాను” అని చెప్పీసి ఇందాకటి 

వాడు తోక్ ముడిచాడు. ఇంతలో దెయ్యాల్లాంటి డాక్ట్యన్లు, 
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ఇన్షగు-వాళ్ళముభ్య కుర్చీలో నన్ను పాశేసి చెరోచెయ్యో 

చూశాన! ఇనో చస్నాం-షదో చాఖలా-ాఇదో లక్ష 

ఇంటి టరా గింజుకు? ఆ బొంత కుక్కు లిన్షదా కూడబలు 

ఇష్కని నాకు వెరి అని "బేల్యాగు. అక్క-జ్షైంచి, నాళ్ళన్దయా 

సన్ను ఒంటరి గాల్లో వేసి పడగొట్టి, మంచిపని చేస్తుంది పుచ్చు 

నోండ్సీ. సిమిసషుంం క ళ్ళు సుగానుకోండి ” అంటూ ముడ లెట్ట 

ఆ మూముభధారి ఇంజక్షన్ సూ 'ఫృుచ్చుగుని నా జబ్బలు 

గషూ చిటుగూ చిటుచా విస్తరి కట్తినట్టు కుస్టేశారు. 

మూంా-అది సగానంక్కి ఏమిటంటాకు వాళ్ళ అభి పాయం? 

నీవి కం ఏమన్న నూటా ! 

స్రోఏమల్న మాటా, నేశంకు పడిచచ్చి పోతూన్నట్టు 

నటించి నన్ను అక్కడ దింపాజేే ఆ వీకుగు శీలం మాయల 

మూరి చీనుగన్నమాట! ఇంక వాళ్ళ అభిపాయంతో 

పనేమిటి నా బొండా! 

నూ---అయొ్యు అయ్యొ 1. ఇల్లా ఎక్కటేనా. యడం 

ఓటుందండీ ! 

శ-ఎమెోా గాని ఇక్కడ అల్లా ఉంది. హైగా, డజను 

మంది తుంటరి భడవలు నన్ను వెంట తరిదవూరుం వాళ్ళని 

_త్రప్పించుగుని ఇవశల వజేసరికి సకల గడ్డీ కరిచాను, 

మా.----(అశ్చర్యంతో) గడ్డి గ్రియమేఃండీ ఈ రోజుల్లో, 

ఎల్లా కరిచారోగానీ! ఆహా! జౌర 1 మనువ్వల చూ 

వులు ఎంత మూయ చూపులో! వాడు మోకు చాలా 
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ఆంతరంో క స్వే హితుడని నను నమ్మపల్సి వషేటట్లు నాకూ. 
; ww 6౮ 

తోణాడు స సండే ఆంటారు గావును అల్లాంటి లుచ్భాలు | 

వమి శోద్దెం ! 

నాకస్ పది ఒన్నెఎడు ఇంజెక్షన్ సూదులు నస్తూ న్నట్టు 

మా—ఛ ఛ్. అబ్బే బె డిగా మదీ పాడై పోయింది, 

మా అత నాకిమోద ఇంతీకటా బ్రంత చెర్చన్యమూనా, నీ 

మూ_స్తకై త అనుకోవచ్చు ని! శృతిమోరి పోయింది. 
థ.._అన;ను గాని అభి-పేకంగారి యిల్లు చూవీస్తురూ ! 

అక్కడికి చేనుకుంకు మన స్పెనా స్థీమితేపడుతుందీ ! 

మా----(నర్హాంతి పోతూ) ఆ ఆ! ఎవరిళ్లైవరిల్లూ ! 

శఅభి పే.కంగారిల్లు. 

మాఒహోేహోోే ! మీరు శృంగార పురుములేనం 

డోయ్, రసికులే అల్లా అయితే) అభిపేకంగారి కుమా 3 
అజలాడీలే 

సంగతి గాని మోాశమున్నా ఎరుగుమురా వమిటి | 

శం--(నవ్వు ముఖంతో) ఆ ఆ పిల్లనే నేను పెళ్తాడ. 

బోతూంటా ! 

మా=(బొమనుడితో త్మీవంగా) పెళ్ళాడ బోతున్నా రా ? 

వమా---శ్యాన్ర్రీయంగా నేనా పెళ్ళాడబోతూంటా ? 

కగ___అవ్రును మరోమోస్తరు ఎల్లా ఉంటుందీ ! 
ae) 



నామాట నెగ్నింని ల. 

నూ.----లఅల్లాయిలే అవెందుకు అండిప ము! నన్ను 
౧౧ భా A. 

శుషించంగడి, 

కదని ఆ అది; 

మాం--అబ్బే, ఏమో లేదు 

ఫ_-అహాం చెప్పండి. శ 

సూంాాఅబ్సెట్బే! ఏం లేదండీ! చేనుఎడో తొంద 

రలో అనేశాను, 

| ! చెప్పండ్క్ "బాబూ | 

నూకిల్బ ఎందుకు 1 స్తురిస్పుడూ ? 

శ..-అహాం అబ్లాకాదు చెప్పాలి. 

నూ---వద్దండి వుహారాజ్తూ నన్ను క్షమించండి, ఎందు 

ల్ని వష ణి ann 
KE? 

£1 
ధం 

స క ద లం నాకు ముఖ్య స్నె హి తూ ఉంద్! 

వాంముమ్మాాటి! ! నాకంజటు మోకు ముఖ్యు డవడూ. 

గ్రే. అల్లా ంటస్సుణడు వున్లో మనకి చాపరికాలు తీగునా ? 

బం”తేగవనుకోండీ, అయినా బ్లు పొరుగు చారి 

గారవాగోరవాలు నాశెందుకూ అని చూస్తున్నా, 

శ_నాకు. మోాయందుండే. విశ్వాసానికి దాఖలా ఇదిగో' 

(అని ఒక ఉంగరం తీసి మాలోకం వేలి! పడతాడు మోమనస్సు. 

నా కిశ్వేగాని నేన, ఒపష్పను, 

మూా4ఉంగరం ధరించ్చి అబ్బ్క నన్ను ఛాలా ఇరుకులో 

పజేశారండీ, కాస్తగుక్కు. తిప్పుగో నియ్యండీ, (అని శనలో' 



ఉక్తో నామా”కు నెగ్గింది 

లాగ్గ హా దైవమా! చాకు పెద్దచావొక టి తెచ్చిపెట్టావే | 

అవతీల తొందరలో లాభసాటిగా తశకూతు:కి గొప్ప 

చేసే పెకి పంపదల్సిన తండ్రి ! ఆపిల్ల కుగుకెంచిన రహస్యం 
2 (nN 

నై 

-ఈయన-ళో చెప్పాలి. ఈయన అమాయికుడు, పరాయి నాడు, 
నన్ను నమ్మినవాడూా ! అ నవాస్యం వెల్లడిచే స్పినట్టాయినా 

౧ wun అని రం 

ఆ కుటుంబంమోడ పాడు (పచారం చేసినట్టవుతుంది. ఆ రహాస్యం 

కసప్పెట్టి ఊోరుకుంటినా ఎరుపండి ఈయనకి (ద్రోవాం చేసినట్టవు 

తుంది, ఎమ్మ ఈయనమంచి చూసే చెప్పె మ్యూలనేఉంది. 

జా a ఇళ్లు బృ | ల న్స పెళ్ళంకు తుణేక వ్యాపారమా, వెయ్యేళ్ల పంటా ! ఈయన నన్ను 

నమ్మిన చదాఖలాగా ఉంగరంకూడా4చ్చారు. ఇక ఆగలేను, 
చెప్పేస్తాను. స్ట 

(వైక్స్ అయ్యా! మనసారా చెచ్పేన్తున్నాను. పరోక్ష 

జనం గురిచి మాట్టాడవలిసొచ్చినప్పుడు వీలైనంత మార్టవంగా 
"ఉండాలని శాత? ఇెబుతోంప. నేను అల్లా గే. ఆరిందాగా 

ఉంటాను, ఆ వీల్ల “కేవలం (భ్ ష్టురాలు అనడం కొంచెం 

ఘాటుగా ఉంటుండి ఆ విల్ల శాస్త శనీ శీేళాగా మాత్రం 

ఉంటుంది అనడం బొత్తిగా చప్ప” ఉంటుంది, కాగ ఈ పిల్ల 

తనుచూనిన (పతీవాడివెనకాలా వెకుతూంటుఎది అని చెప్పడం 

మభ్యరంగ గా సమపాళంగానిజాముతీ గాఉఎటుంవని నామవవి. 

శ-..--(నోరునొక్కు గున్సి ఇదా మధ్యరంగం ! అల్లా చెప్పు 
మరీ 1 జ శ బా వీళ్లంతా నన్ను ళుంఠకింద కట్ట దల్చారన్న 

ట! | 
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మా నమస్కరిస్తూ ధర్మమా మోరల్లా అనడం.. 

ఒక్కొక్కప్పుడు. అపవాదం ఊరికే పుట్టచ్చు. $ఫొంజరు 

క్రొొందరు అజవాడం అంటి లెక్టై చెయ్యరు. అపవాదికీ గారి 

వానికీ అనుబంధ మే లేడని వాళ్ళ రకోహూ. 

Ma బాబూ ! ఈ అపవాద నా నెత్తి! 

కట్టుగోవా చే కుతూహలం నాకు కేదు. మా కిటికోటి వంశం 

వాళ్ళ నిప్కు-శంకంగా ఒతికిన ఘటాలు ! 

మూ ఎడమ మధ్యకి చూస్తూ స్తూ) అకుగో అభీపే కంగారు. 

నేనిప్పుడే మల్గివస్తాను. (అన, కుడి ఎదర్నించి జారిపోతాడు , 

ఆఅంా--(ఎడమ మధ్య నించి వస్తాను 

కన నుస్కారవుండీ. 

అం---సవమూాన్నమః, విధయుణ్లో, 

ఫ_-విశారు అభీపేకంగారులా కనివిస్తున్నా "ర ! 

అంచి త్రం, 

శ_నే చెవర్నో తెలుసా ? శఠకోపాన్ని. 

అంాటఓహోహాకా ఓహోహోా ! రండి ల్రంటికెడణా'ం 

బ్రక్కటెే, 

శ(హేళ? గ్యా సెరగానండ్కి అభిపే.కంగారు !మా పిల్లీ 

నీవు జనం అంతాకుడా మూస్టలనా తమరి భావం ? 

అ (చే త్రు్యుంగా) మాన గరజనర యానన ఇంది గాడీదలనా, 

తమరి ఫావం ? 

గనక ఒపళ్లామే దొగక్కు.౦డా ఉందని నేను ఏడుస్తు 
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నను న్నా రో! 
ద a డ్ గం _ అ---నూపిల్న ఒముగుడే దొరక్కుండా ఉన్నాడని 

ఏకుస్తోందను కున్నారా ? 
pee 

శ. చెస్తాను నడవండి మరి. 

అంాచెప్తాను రండ్కి మరి, (అని ఎకవమ మ ఫ్యకి నడవగా 

వెనకాలే శఠ కోసం వెడతాడు తేర), 

6రంగం 

(కుడి పక్క అభిపీకం ఇంటిహోలు కనపడుతుంది. ఎడము 
ఎదరనించి మునట అభి-షీకనూూ వెనకాల శరఠ కోపమా వచ్చి 

కూచుంటారు. కుడిమధ్యనించి సస 6 'నమురా 

సంానొన్నా ! 

wala | aS 

సంా-ాఖఇ ల్లారండి. (అని కుడి ఎవరకి జరు°సకతుంద్చి, 

అం---( వేచి కుడిఎదరకి వస్తాడు) 

స--(రవాస్యంగాలాగ) నువ్ చెప్పిన పెళ్ళికొడుకు వచ్చా 

రశ్యా నాన్నా! ఆకూచున్నాయనే గావును. నామనస్సుకప్పుడే 

అల్లా తో స్తోంది. 

అ---+అబ్బ, నివు ణంగా మాట్లాడు. 

స==వ్రంకా నిమృణంగా వమిటి నాన్నా ! ఆయన. అండా 

పుట్ట. ఎంత హోగ్లా కూచున్నారో! అయ్యొ అయ్యా ! ఎవరి. 
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చైనా సే ఉంెపే hss ఉండాలి భర రగా వెళ్ళి ట్ 

సూటు ఎదరపడి హా చ చ్పృరించి "రానా, నాన్నా |! 

అ----అజబ్బ ఉండూ, బాగానే నచ్చింది సిన టి. ఇంత 

తెంారకరాడదు, కాస్త, ట్ల నిదానించాలి. 

శ_(నాలికశోచహుకువేసి) నడకలో వని ఆచచాకా! 
ముక్కుమిో ౪ వని ఆక్రోసమూూా! 

అడే చూడండ్ కఠకో గంణామా ! వ్రందాకా ఏకా 

లో 
లో 

a ణం నల్బతే కురు పెడథోరణిశా (పసంగిరాదారో. ..... 

సంా-(శఠకోపాన్ని సమిోవించి, దీనంగా చూస్కి చెయ్యి 

పట్టుళోడానికా అరా నటించి) అయ్యా ! మిమ్మల్ని చుూూాసిం 

క్. నాకుపోయిన (పాణాలు మళ్ళీ వచ్చాయి. జక క 

శుణకాలంకరాణజా “సను అలస్యం భరించ నేను, 

అ-=నలిలం ! చెబుతున్నాను, నువ్వు వెళ్ళిపో, డో 

శ(తనలో) ఆహాహా ! అరమరలులేని ee 

సభాకంపం తేని సులభ సాధ్య | ! ఛయఖావం లేని స్యెచ్య్భానుూర్తి! 

అ---వముండీ ! మారు వల్లె ధైర్యం చొప్పున ఇందాకా, 

న-(శథ' క్రో వాన్ని సమిోావీంచడా వికి చకుల్నో నుం ది 

శస దై నమా! హాహృదయమా ! ఓసి నివావామూా ! 

అ---(నలిలంతో) అశే! మళ్ళీ అ చేధోరణీ. పబుతూంకు 

'నీక్కాదవా!. 

సాామోరు నిశ్చయించిన నాభార్తని చేను ఆరాధించ 

కూడద్యా నాన్నగారూ! 
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అ-(కోపంగా) కూడదు. నువ్రుమా ౦దు లోపలికివెళ్లు. 

స=పోనీ వారిని చూసి ఆనందించండి నాన్నా. 

అం---వెబుతున్నా ను లోపలిక్కి పో 

సాలాపోన్కీ దూరంగా నుంచుంటాను _మోారొంసుగుంకే. 

అ=శేను ఒప్పగేను. తక్షణం గనక నువ్వు ఇంట్ల “కి 

వెళ్ళకపో లే తే... 

స-=సే. అల్హాయి తే వెళ్ళిపోతాను, 

ఆ---(శకకోపంతో) మావిల్ల వొర్టిమూష్టరాలండి, దీనికి 
అభం శుభు కెలియను. 

శ్ర(శీనలో) ఎల్లా తెలుస్తుందీ ! ఈవిల్ర మనస్సు నను P18 

చిన (వేమతో నిండిపోయింది కాబోలు! 

అ---(సలిలం ఇ్రంశా అగగా) నువ్ వెళ్ళవా 

సంా-వెడ తాను గాని, నన్ను ఫీరికిచ్చి షు ఎప్పు 

డో చెప్పండి. 

అవన న్నడూ ఉండదు. నిన్ను ఈయన కివ్యాలని ఉచ్లే 

చీించలేదుం 

సనన్ను ఏరికే ఇచ్చితీ;ళానని మారన్నారు. మిరన్న 
మాటత ప్పకండి, అయ్యా ! నాకు పిరేకావాల్సి పీరేకావాలి 

నాకు. 

.. అం-ానిన్ను ఇతడిశే ఇస్తానని నీతో చేను అనుంశు, ఆ 

మాట, ఇప్పటితో రద్దు! 
'శే(తనలో) నన్ను నల్బుగుంటుందా అప నాకసి 
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ఎల్లా దూూసోందో, పాపం, ఆం, 

సలా-మోాఇచ్చ (పకారం మిరు చె య్యండిగాని, ఎవరు వద్ద 

న్నాసనే నమూ యిద్దరిక్ పె పెళ్ళితప్పదు. 

ఆఅ-_అది రద్దు 'ఉయ్యవలసిన మోస్తరు నాకు తెలుసు. 

ముంచే చెపుతున్నాను. పో. పిల్లకి బొత్తిగా మతీపోయినట్టుంది. 

స(వెళ్ళలేక వెళ్ళలేక 'నెడుతూన్నట్టు కుడిమధ్యకి వళ్ళి 

పోతుంది 

శ....-అయ్యా, కాదల్చిన మామగారూ ! మీరు అంతగా 

శ్రమపడి పోకండి. మా అమ్మాయిని లేవదీసుకుపోయే ఉద్దేశం 

నాకులేదు. నాకీ విసినికర్రని 'అంటగట్టాలని చూస్తున్నారు 
గావును ఈఅమ్మాయిలాంటిది శత్రువు కేనావద్దు మవాపపభో! 

అం-సరిసరి ఇదోటాపై పెచ్చు! మాక పరమశత్రువుశే 
నా వద్దు మహ్మప? భో! 

ఫ__.ఏమిటి మా ఊోహో ? 

అ---వమిటి మొ వెరి! 

శ..మోా దుంపతెగా మూరూఆమాకశు! న్ కిటికోటి కఠ 

పం అంశ వమని చూస్తున్నారు! నీళ్ళల్లో గదిని జేక 

వూడి కొనుక్కునే బాపతీనుకున్నా రా ? లోకంలో జరిగే సం 

గతులు “తెలుసుగునే పాటి బుద్ది తేని రకం అని ఛావించారా! 

ఆన్న మర్యాద డో డ్చెయ్యకుండా ఉండే వీల్ల నే పెశ్ళాడలనే 

మా్మత్రేం తో చని పసరం అని ఎంచుతున్నారా ?.. 

అ-లేదు లేదు, మి-ఐశ్వర్యం ఏమిటో మో”కే తెలియాలి. 
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గదా |! డాక్టరు దగ్గి” మంకుచ్చుగోడానికి బాహాటంగా (ప్రవే 

శి స్తిరిగదా! అటువంటి మోకు, నాపిల్ల దాన్ని చ్చి పెళ్ళి చెయ్య 

శనికి ఇన్నేళ్ళు చనెత్తిమోద కొచ్చిన వీనుగురినాకు, 

ఆలోచనలేదనీ ఇంగిత జ్ఞానం లేదనీ మూబు[ర్రలోకి ఎల్లాఎక్కింందీ? 

నాఆ నా ఐశ్వర్యమా? నాయింటికొన్తే చూపిస్తాను, 

వైద్యమా! మందూలేము : నూాకరా నేమ. ఎవ్లో ఆవాదునాపూా శ 

వేశారు, నాకురోగంతేవు రొచ్చూరేను, విడిరా బులాడన్నా ను. 

వ్స్తరి పట్రండి నా ఆరోగ్యం మోరిక్కటే కళ్ళా రాదూడచ్చు, 

అం--అబ్బో! ఈకోతల కే లెండి ఆడాక్ట రేవచ్చి చెప్పేశాడు 

శ్ర ఆడాక్టరు అబద్ధం ఆడాడు, నేను మహాజపర్డో. చేత 

కత్తిపట్టుగుని ఆడాక్టరుగాకి ఎనురుకుంటానుం 

ఆ క నమ్మాలో నాకు తెలునులేస్తురూ. మోరు నన్నిక 

దగా చెయ్యలేరు. Eas అంతే, సెన్లీ రోజున మోరు 

టా. ఒప్పుగున్న బాకీలగురించీ అం తే శే 

శ బాకీ లేమిటీ? ; 

అనస్ బస్, వమి ఎకగనట్టు! ఆ కాబూలీపాహుకాగు 

వచ్చానువే, ని బయు*దాశలుతా కి కీపొంచారట ని మూవ చేని 

మిది మాసానై ౦దిట. 

శ_ఆరె! ఏమిటీ అర్షంలేని మాటలూ! ముచదానేీయు 

_నామాద డిక్రీ పొందడం ఏమిటీ మోపిండం! 

అ--ావప్వుడదంతా. ఎందుకుతెండి, మొ Fe 

ఎడము వవరనుంచి “నాథా నాధా” అనికేకలు విరపిస్తాయి) 
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సానంద  ల్నే గావును, ఎవరోపిలుస్తున్నా రు. 

(“వశ శఠకోప నాభా అని లో పల్నించి మళ్లీ వినిపిస్తుంది) 

ఆం-ానన్ను కాదు మ. మివు ల్నే! మా తాలూకు 

శ్రీ లాఉందే! మోక క్రీ ప్రమేయంలోకుడా వ్రంతేనా మహో 
వయా! 

ఛఅంి అరె (అని, నిర్హాంశపో తాకు) 

అంశనుక్కుంటా నుండండి. (ఎడము ఎదరకి నడిచి మాసి) 

మాఆయన కోసమా అమ్మా వచ్చాళ్రూా! చెప్పి నిదగ్గరికి పంపి 

స్తానుఎకు. (వచ్చి శనళథోపంఫో) మూ ఆవిజేటఎడీ వచ్చినఆవిజా 

దయచెమ్యూండి  (ఎడమంనర్నించి వినడం నటించి) అల్లానా 

వముండోయ్, నూరు ఆవిణ్ణి పెళ్లి చేసుగుని మూడే శ్రైందిట! 

శ=-(ఐనుగుగా) నూజేన్నెందా?, మాయెదం, మో యెద 

బూ దాని -ముహమూనూ! 

అం-ామూాటలు తిన్న గారాన్ండి, 

'శపిరారుమాటతలు అసలు రానీకండి లేకపో తేనా నేను 

సళాజేఇశానుట! నాకు వమా తమైనా తెలియదూ ఆమా 

నిజ మె! 

ఆ=వినడం నటించ్చి నశేనశే, నెళ్ల ళన్మూ. పీకు భయం 

అక న పడి కింకా నాపిబ్ణ నిండా బ్రినానౌ ప్రెప్తుడూా! 

(ఎడమ ముసలి, “నాన్నోయ్, నాన్నా! వంనాన్నా; అల్లా 

చూస్తావేం న నొ బి అని రెందనమూాను గొంలికలు ఒకనమూళు 

పై జ 
me మా క జా! a 

పిస్తా ఇం “అవా ళ్ ॥ నాన్నశుగో నేవ" అనికూడా గ టగా 
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నపడుతుంద్ని 

(అటు నడచి చరాసిి నిదానించి అమ్మొ అయ్యా! 

మో సెద్దభార్యా ఆవిడ సల్లలూట నచ్చ్వారండీ, 

క.___ఏడిశారు పోదురూ! 

అనేనా వాళ్తా? 

శ_ముదట మీరూ తరవాత వాళ్లూనూ! ఇదంతా వదో 

పన్నాగం? 

అం---నూ పిల గొంతిగ కొ య్యడానికొ చ్చి ఏమిటయ్యా 

ఇంకా వాగుడూో! కవవర ే నికు ఇద్దరు పెళ్టాలాయె, ౫ రెడు. 

విల్లలాయె, తగుదునమ్మా అని పెళ్ళికి మల్లీతయారయావా 

బుగ్గ స చుక్కెట్టుగుని! సిగ్గవొదిలేస్తే సర్యాన్నీ జంయించవచ్చు 

ననా సథెర్యం! సకాలంలో నాకు తెలిసింది నయమే. లేకపో చే 

నావిబ్లని నేక దింపిన వాజ్ఞవుదును. 

శ__మిోా పిల్ల ఎవడి క్కా వాలయ్యా, బాబూ ! (అని. 

"వెకిలిగా దిర్హాలు తీస్తూ దజ్షంపెట్ట "లెంపలు వేసుగుంటాడు) 

అ----కల్ల్లా అన్నావు నచ్చింది. ఉండు. (అని ఎడమ మధ్య 
ధ్వని ఆలకించి నట్టునటించ్చి అటుపరకాయించ్చి బాబోయ్, 

కొంపలంటు గున్నాయి, ఆయిద్దరు తూ తిట్టుగుని రక్కు_గుని 
కొట్టుగుంబున్నారు. మోిరుత్న కే భర్రఅంకే తనకే భర,అని 
ప్రతి శ్రీ చెబ్బలాడుతోంది. ఇద్దరికీ బుజువ్రులున్నా యిట 
| శే.విరా అమా గృయినికుడా చెళ్లేమనండ్కి పూ _రృవుతుంది.. 
అమా అవా శ్రి అల్లాంటి రక్ంఠకాదుం 
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శేనిజమే మరీ. మి అమ్మాయి ఆడ వాళ్ళ నెనకౌల 

కొయ్య సోపు ముగాళ్ళ వెనకాల పరిగెడుతుంది. 

అ---ఏనిట్రా నీ వేలాపనా, మ్మెరివీకుగా ! క(ర తెస్తా 

నుండు. (అని కుడిమధ్యకి % రిగెడ తౌడు) 

శయ్యా ! ఏమిటి నా కీ గవహచారం! వీకు 

నిజంగా తెస్తొడేమోా కర్ర! అపవాదలకి తోడు, దెబ్బలు 

కుడా పడాలి (దిక్కూులునూసి) (వస్తుం ఇట్లా పోదాం 

(అని ఎడము మూలేసి పరిగెట్టుకుపోతాడు)----' తెర). క 

TSS MND 

(వీధి. తెర లేవగానే శఠకోపం ఎడమ ఎదరనించి గబ 

౫బా విచారంతో వస్తాకు. కుడి ఎదరనించి మాలోకం 

వస్తూంటాడు) 

ఇ.--అ య్య ! వీళ్ళని తగల ఇలా! నన్ను ఖైమా 

చేశార్కు ఖూనీ చేశారు (ప్రతీచోటా తలో ఖూనీ చేశారు 

సన్ను! అబ్బ అబ్బ! దిక్కు_నూలి జోరు యమబాధ. 

మా(కావీగా) అదేమిటండీ, ఎకేనా వైపరీత్యం 
జరిగిందా ? 

శై రీత్యమా ! ఈడఊరు డాక్షర్లనీ భార్యల్నీ తెగ 
ఈనేస్తోంది, 

మానా ౫ బోధపడలేదు. 
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శఇందాకా డాక్టర్ల గురించి చెప్పానా 1 దరిమిలాని 

వళ్ళీ ఎంత జరిగిం దనుకున్నారు ! అభిషేకం గారితో 

మాట్లాడి చేను మరి వచ్చేద్దాం అనుకుంటూంశు, ఒకతుంటగస్త్రీ 

చక్కావచ్చి, నన్ను ఉద్దేశించి నాధా నాధా అంటూ 

'రావణాగోల మొదలెట్టింది. . 

మా--ాపాపం ! ఆవిడ పత్మివత గావువు .లేకపోతే వల్లీ 
కున గొడవ చెయ్యగలదా | 

ఛ-_దిబ్బ ! దిబ్బా దిరుగుండమూను! నేను పెళ్ళి 

ఏడవంచేటండీ, ఇంతవరకూనూ |! 

మా-=-నురుపు ఎంత వాళ్ళ కేనా ఉంటుంది వ నిషయ. 

నేనా ఉంటుంది. 

శవడిసిన'శ్ట్రే ఉంది, మరిచిపోయి మరిచిపోయి సుఖా 

మరిచిపోడం! దాన్ని చంపెయ్యా ఒకదాన్ని ఎబ్లానా 

వితగడ చేనుగోడం అని తటపటాయిస్తూంకే మరో రా 

గాయి త్రీ వచ్చింది అయిదారుగురు పిల్ల ల్ని వంయునుగుప | 

మా---ఇంకేం! మీ (ప్రధమ కళతం గావుకు, ఆఏడ 
యందు మో కెండరూ సంతానం ? 

శ_అంశకర్యన్నేహితులైన మిరే నన్ను ఇల్లా అర్హ్షం 

చేశుగుంటూంకే నమిటి నాకు చారి? 

మాాఛ ఛ ఊరికే అన్నా నండీ, (మొఖం త్మీవంగా చెట్టి 

కాలి పప్పుతో దవడశుద్ధి చేసి అవతలకి ఫొను ని గెంయె 
“యక పోయార్థండీ, స్ట దెబ్బని దాన్నీ. అఆ బొల 



నామాళు నెగ్గింది ర్క్ 

సంఘాన్నిన్నీ ! 

శఅల్లాంటిపనే చేద్దాం అని నాకూ అనిపించింది 

ఇంతలో ఆ శ్ర లిద్దరూ కలబళ్షారుణూచ్నా ముగుడే శశ కోపంి 

అరకు నా ముగుడే శఠకోసంి అంటూనూ. ఆ విధులో 

బోలెడు జనం జేరారు! 

మా=-ఆ జనాన్ని కొడదాం, రండి, 

శ_అబ్బ నిద్దు. ఈ సలిలం విషయం లన్ని నీళ్ళు వొదులు 

కుంటాను. ఈ అభిషేకానికి ఒక దణ్ణం, నాకు పెశ్లేవధ్దు 

దైవమా ఇంతటితో పోదాం అనుకుంటూాంెకే, నాకు లోగజే 

రెండు పెళ్ళిళ్ళు నాకు తెలియకపోయినా రూఢిగా అయినా 

యని మొదలెట్టారు తక్కిన వాళ్ళంతా! వాళ్ళు నాశనం 

అయిపోనూ |! 

మా-=-మోారు వాగ్దానాలు చేశాశేమో! పని తొంద 

రలో వుగిచిపోయా చేవ ! 

న__పోనీ మొదటి వీనక్కి వాగ్దానం చేశాననుకో | 

శండోచానికి---అవ ఓ మంద పిల్లల్ని కుడా త్రో లుకొచ్చిండి 

విల్లల కోడిలాగ! 'చం+శారా ! సిగ్గులు పోయినాయండీ 
తీ ! 

మానిజమే. బుద్ధులు సశించాయండ్తీ పురువులకీ ! 

థ_నురో చిక్కొచ్చింది. 

వనూం-ాపఏం చిక్కూ ? 

శఎ-అఆ యిద్దరు స్త్రీలూ నాకు వూర్యాన్నించీ భార్య లే" 
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అని వేరు వేరుగా లిఖత పూర్వకం గా బుజున్రులు తీసుగొచ్చి 

నరాపిసారుట, 

వూం---౪6 ఏముందీ, మనవర్తుఐకోసం గానును! 

న్ర..ఆ అవి భూతం త్యర గా తెేయిల్లాయా ) నోట్ 

సులు, విచారణస్థల నిర్ణయాలు స్లెయి-టులు, ఎ నెన్నిళ్లు, సమన్లు, 

వోకాలత్ లు, సాత్త్యూలు, సంపన్నా లు వాయిణాలుకబ్లాగ్లా 

కోర్టు తంతు నడుస్తుంది. 
మాంా-మోాకు న్యాయ శాస్త్రం బాగా నచ్చునండీ! 

శఅ'ళ్చే, నేనాశాన్ర్రం చమనవుకోలేదు. చిన్న ప్పష్ణంచీ 

నామాటధోరణే సవాజంగా అల్లా అయిపోయిం అదిగాక 

నాది మాంచి ఇంగితజ్ఞానం, దాం$ో కొట్టుగుపోతున్నాను ఎన్ని 

ఒడీసుట్లు వచ్చినా! 

మాం-లాజమో మానములు నాళ్ళకి ఈధోరణే్ అబ్బదు. 

శ..అయినాసరే ఎవర్నేనా లామర్ని సలహాచేద్దాం 

నడవండి. ఈవ్యవహారం చూసుగుని మకీ పోతాను ఈడార్నించి. 

మారండి, పెద్ధ వకీలింటికి వెళదాం.ఎంత చిక్కొచ్చింద్ం 

(ఆని కుడి ఎదరికి ముంకుగ్యా, నడిచిపోగా, శరఠకోపం అతని 

చనకాలే వెడతాడు. 

కవ రంగం 

(వీధి. తెరశేవగాచే, కుడిఎచర నించి మాలోకనుర్యా ఎడమ 
ఎదరనించి న్రవనీతమూూ ' వచ్చి కలుస్తారు), 



నావూక1కు నెగ్గింది 57 

న---వంమాలోక ౦! ఎట్టా ఈంది వ్యవహార 0? 

మాకు కాయ వాటంగా ఉంసె, 

నపెజ ఈం? 

మా—తప్పదు. 

నతీప్పదులే! మనెకీనా అని. 

వమూ--సంచేవానూ! శఠకోపం లోకం అంశు ఎరగడు. 

నైద? 
థి 

మాము 
లు 

చాడు. 

న్ గరం! 

మూశారు.  త్రక్కుడి న్యాయచట్టాలు తెలుసుగుని + 

జెెట్టు కున్నాడు 

నత గీ ని కా్యాక్రమంః 

మాకీ ను పలాయనం. 

న---అంకటి ఫో ఆఖశేనా మనఆట? 

మా“ లాయనం అం'కే అనుకున్నంత లేలికకాదు. నగర 
దా రాలవగ్నిర మీకోసం జన కానారు. పోల్సిపెశ్లుస్తారు. జ 

అని వాడికి పికికికుంను వేశాను, 

న-నురి? 

మాను రేముందీ, అడ వేవం వేనుగుని వెళ్ళిపొమ్మన్నాను. 

న-బలే. ఆడ వేషంలో కుడా అతణ్ణి చూడవలిసించేనూ! 

మాకాగ ర ండోయ్. ప్థానువకౌర మే చెయ్యాలి. వం 

“చేసినా నేను అతనితో వ్యవహరించే వేళ, మూరు. వెళ్ళి. . .(అని 



కరి నామాు నెగ్గింది. 

చెవులో వదో చెప్పినట్టు నటించి) తెలిసిందా? 

నలా, 

మాం--షతళ్లో ఆడవేవంలో ఇక్కడ వొదిలి నే నెళ్ళి 

అభిపేకంగారితో. . .ఊం... అది! 

న(తలతిప్పుతూ) అవును అదే ఎత్తు, 
మా-మరిసరి, మన నూతన వధున్ర--శర కోపరయాపిణి. 

ఇల్లావస్తోంది. (అని ఎడమ ఎవర చూపించి మోర ఇల్లా 

(కుడుదర చూవీస్తూ) నెళ్ళండి, మనం క లిసిసస్పట్లో వారు 

మూాడకూడదు. 

న-(కుడి ఎదరకి పోతొశు) 

శ(ఆడ వేషంలో సన్నటి బట్ట మునుగువేసుగుని ఎడమ 
ఎదరనించి వస్తాడు) 

మారండి, రండి మిమ్మల్ని గుర్తు టడం (బహ్మతరం 

"కాదు. మోారు అచ్చంగా గొప్ప కులకాంతేలా కనివీస్తున్నా రు. 

శ. ఈ నీనులో న్యాయం బాగా పాజైంబే అని నాకు 

ఆశ్చర్యం వేస్తోంది. 

మాానిజమేనండి, ఇక్కడ ఒం(ప్రథమంలో ఉరి తీసెయ్యడ 

మున్నూ తరువాతే నివు శ్రొ-గొ విచారణ ప్రారంభించ డ నుస్నూ! 

శ..__అటువంటిది ఎంత అన్యాయమైన న్యాయమో 

చి _త్తగించారా? 

మాం-లావాలా రాక్షసంగా ఉంది, 

నల..అందులోనూ అమామికులపట్ట ' మరీ రాక్షసం 
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అనిపిస్తుంది. 

మా-పెగా, మిత్రమా! అకిన్గిసీను వాళ్ళకే ఈడారు 

జనానికి మరీ ఆగ హం. ఐ శృ్ళని ఉరితీసి: కొద్దీ వీళ్ళకి పండగ, 
శ_ఓరి వీళ్లు ఇదైపోనూ! ఏళ్ళకి మానీమవాళ్ళు చేసిన 

(దోవామేమిటండీ? 

మూ-=నాశకేెల్లా తెలుస్తుందండీ! పీళ్లు శుధ్ధమృగాలు. వ్రతర 

డోళ్ళ వాళ్ళ నెమ్మదీ (ప్రజ్ఞా అం పక్ష! పడనే పడదు, మిమ్ముల్ని 

గురించి నాకు మరీ భయంగాతుడది మిను ల్ని ఏంజేసి 

పోతారో అని, స్ట 

ఫ__.ఏుజేస్తారు మహో! చంపుతారు, ఇంలేనా! మరణం 

అంశేు నాకు భయ మేలేదు. అది నయొం. కాని తు వస్తూం 

డడం, నాధా సాధా అంటూపిలవడ ), మనువ రులు కోర కం-- 

ఇవి నాకు భయువేసేవి, పీటిళో నావర్ధా పోళింది. 

యాంానిజమేనంసి కాన్కి ఇప్పు కు పారు త్రీపాతో 

అభినయించాలి-ఆ వైఖరీ ఆ మాటా ఆ నడకా ఆ ధోరణీ, 

చూపించాలన్న మాట, 

శ_..-ఏమిా ఫర్యాలేదు.నేను బోతెడుమంది శ్రీల _నెఖమణు 

గమనించాను గనుక వాళ్ళని అనుకరించగంను, రూపంలోనూ 

చాలానరకు మారి పోయానుగాని నాకల్లా చిక్కు అ 

పట్టుకుంది. 

మా-ఏమిటడీ! 

శ-కాస్త మాసం పగిలిపోయింది, 
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మా-ఒస్ బఐఇడిటండి ఆపట్టింపు మోకర్క_.కేదు. ఈ 

మాతం మోసంగల పురు పే తరులు లేకపోలేదు. ఎదిఎకి, ప. ఆడ 

విసునుు చూపించండి. 

శ(ప్ర్రీలాగ సిం అభినయించి నుంచుంటాడు) 

మూాజా-నడవండి. 

శ((స్రీలాగ తీక్కుతూ నడుస్తాడు). 

మాం--తిప్పుగోండి. 

శ_( వ్రీలాగ నిడుంజోగిన్తాకు) 

మా ఫస్టూ. మోాకీ చేష్టలన్నీ సహ "ంలాక నిఎస్తున్నా యమ్! 

క__..(మెడరుబ్బుతూ, గడ్డంకింద వేల్యైగువ, కళ్గుముటక' 
రిస్తాకు),. 

మా ఎల్కే రెండు నాటలుకుడా అవండి, 
క_(అభినయిస్తూ) వం? నా బండీ లేదూ? వదీ నా బండీ! 

-వమిపాట్ల రా! కర్మఎకొద్దీ దొరుకుకావ  ఇబువుటి చానీలు! 
ఏమ్మ నా! రాతిరి దాకా వీధుభోనుంచోనా! ఎవ'స్థేతా బండీ 
పిలపండరా'! 

మాాబవాలాొ వాగుందిపవులండి 

స___.(అభిన ముస్తూ,ఐ వరోయ్!బండి అబ్బాయి'వమిపొ” ౫5! 
కష్టరాడ్కా ఓరి కు రాడా! ఏమికొన్రూ! ఉంకు, తిరిగొచ్చి 
క్ట్రడా తిరగేస్తాను._ పొట్టి క్నురాడ్యా ఎక్కడరా, సమచ్చ 
మాయా, భామ్మాద చేకుండా పోయాను వీడు. ఎవమ్లూ వెళ్ళి 
వాచ్చనా వీల్చుగు రారే మున్దుల్లా౫! . 
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వూ---కత్యద్భుత౦/- ఉం” ౦డీ, మస వహుకరుయు కొంచం 

అసందర్భంగా ఉంది. ఈవై ముసుగు మరీ సల్చ్బగాటింది. వెళ్ళి 

కొంచెం దశసరిముసుగు తెస్తాను మో మొహానికి మంచి మను 

గుంజు ఎవరా మిన్నుల్ని దరాడకండా అందన్నీ మరు 

చూడచ్చు. 

శ__విరా రొచ్చే లోపల నేను వం జేస్తూండనూ! 

మా-నాకోసం ఎదురు చూస్తూ :డంపీ! ఇక్కడున్న ట్లు 

వచ్చేస్తాను అటూ ఇటూ ఠలాయిస్తూ ఉండండి, (అని 

కుడి ఎదంకి పో తౌడు 

న___(కొంచెంసేపు ఇటూ అటూ తిరిగి ఎడమ ఎదర శేసి 

జరిగి ఆగ్కి నిదానించి భయపడి శాబోయ్! ఇ్రరుగో ఇరుగో 

ఎవరో తుంటర్లు! నన్ను చూశారు, ఇల్లా నన్తున్నారు. తాగినట్లు 

తూల్తున్నారు. ఇహ వచ్చిపడతారు. వండారి భగవంతుడా! 

(కుకివేపునూచిస్తూ) ఇల్లా పారిపోతే, నయమే, కాన్సి ఆన్నే హి 
తుడు చేను కనిపించకపోతే వెతుక్కుని బాధపడతాడు. (మల్లీ 

ఎడమ ఎడరచూసి అరుగో పొగరుమాతులు, నవ్వుతున్నారు. 

గాలిలోముద్దులు పెట్టుగుంటున్నారు. మోముద్దులు 

ముక్కలైరి గదరా బడుడ్దాయి గాడిదల్లారా! నేను పట్టుపడి 

పోతాను, వాళ్ళిద్దరున్నాగ. నేను కొంచెం అల్లరి చేస్తేగాని 

ఈగండం గడవదు, (అని కుడి వేపు వెళ్ళి వవముండోయ్, ఎవచేనా' 

పుణ్యాత్ములు రండ్కి రండి వచ్చి రశ్నీంచండ్కి తుంటర్లు నన్ను 

చంపి దోచుగోడానికి వస్తున్నారు, రండి బాబూ రండి. . 
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(పోలీసు వేషంలో తలుపులు కుడి ఎదరనించి నస్తాకు 

త___వఏయ్! ఎవరమ్మా అదీ! 

శ.(సిగ్గునడుతూన్న ట్లు) నేనండి ఒకచిన్న దాన్ని. 

త._._వమిటి తమళొధ? 

ఫ___(ఇంకా సుతో తీలవంచుగున్సి మరండీ! (అవి చిరు 

సర్వ లాగు తుంటర్ల వల్ల "బాధండి, 

జతల? 

శ_...మోరు రావడం కనిపెట్టి ఈవేపు పరిగెట్టారండి (అని 

ఎడమ మధ్య చూపిస్తాడు 
త...-.(ఎడమ మధ్యకి పరిగెట్టి 'వెళ్ళివచ్చి) నాళ్లని తరిమేసి 

వచ్చానండి వాళ్ళు వ ఒకరిమోద  ఓఒకను పడీ 

పోయారు. మోరు భతపపడకండి, 

శ.(చననుగ్యా మోరుంకే నాకు భయం ఎందుకండీ! 

మోకు దజ్ఞంఅండి. మోకు ఎం లేనా కృృతజ్ఞురాల్ని 

త.._-(శఠకోపం మొహం పరీక్షగా చూాసికట్టు నటించి) 

ఉండండి ఈ ముఖం వ్యాన నేను లోగడ ఎరుగున్నట్టుంచే! 

శ....-అబ్బెబ్బే! విరా రెరుగున్నట్టున్న మొహం మరొకరిదై. 
ఉంటుుద, నా మొహం కాయ 

జూంయాామో మొహం కాదూ?) మో మొవాంలా ఉంది! 

[్్సలు మిరు అల్లా ఎందుకు అనవలిసొచ్చింది ] 
ఫ___.నాశేమా తెలియదండి అమాయికపు మశిమీని, 

తేమోామూాటలు కొంచెంద్య్వంద్యంగా అర్థ పిస్తున్నాయి. 
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అందువల్ల మీరు నా శ్రైదీం 

శ--మాకు మొక్కుతున్నాను, రశ్చించండి. 

త-=వీన్లేదు, పీళ్లేదు. మో ముఖవైఖరీ మాట నై ఖకీ 

గమని.చగా, మోరు కేవలం ఆ శఠకోపంగారులా ఉన్నారు. 

వారు పరారీ అయారనితెలిసి వారికోసం మేం వెతుగుతున్నాం. 

మూరు మము శ మోసఫుచ్చుదాం అనుకున్నారు 7గానిః 

వ్యర్థం అయింది, పదండి ఖై దులోకి. 

శఛఎఅయొం, నా అవసా ! 

టర. ఎదర్నించే వచ్చి) హా దైవమా! ఏమిటీ 

అవస్థా + 

అవనే సేనండి. నేను తి కానట్టు పోల్చే శారండి. 

త._-నేనేనండి పోబుస్తా మా క్రోభ తగ్గిపోయింది 

కుజొనూ! 

వమూం---(తలుపులుతో) అయ్యా అయ్యా! నన్ను చూసి 

వార్ని విడిచిపెట్టండి, మేం చిరకాల స్నేహితులం, 

త్ర మేం 'చెయ్యగలది వమో లేదు. 

మాం--అమ్మూ 1 మోర సబబుకి కి 

(ప్రభువ్రులని నాకు తెలుసు, సబటైన ము గ? 

పుచ్చుగుని, మారధాంశగం కనీ 

జంటారా ? 

2 లి ణం dis al ఠీ . ర్డ ౧0 ర ee 
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మా---మిత్రమా 1! కొంతసొమ్ము మైకి తియ్యండి. 
ఎంతో కొంత వేతిలో పడితేగాన్సి వాడు మిమ్ముల్ని నదలను, 
తంరగా తియ్యండి పది, 

శ.(ఒక నోటు తీస్తూ) వచ్చి వచ్చి రాక్షసి ఊారొచ్చూను, 

తీరిపోయింది. ఇదిగో, (అని ఇస్తాడు) 
మాం----(నోటు పుచ్చుగుంటాడు) 

త.(కుడిఎదర్ని ంచి వచ్చి) నాతోటి వాళ్ళని పం వేశానంగీ, 
ఏదీ మో సబబు కానీండి, 

మా---ఇనుగోనండి. (అని పడి-నోటు ఇయ్య బో తొడు) 

త-ఎంతే ఆ సాము + 1 

మూాఎ-ాపదండిం 

త..టట్ ! పదండి ఖైదులోకి, మూ అధికారి మూ 

చెడ్డ కరకట్టురకం (అని కుడివేపు వెళ్ళిపోవడానికి యత్ని సాడు) 

మా.--(తలుపులుతో ) అయ్యా, దయచేసి ఆగండి. 

(శశకోపంతో) అయ్యా, మిరు కిక్కురునునకుండా మరొక్క 

నోటు రాసీండి ఇటువంటిది ! 
స_-అయిలే. ..-- 

వమూం---అయిజే గియి తేఅంటూ నానడం (సార ంభిందా గొ 

మోకు శ్రైదు తప్పదు. ఖైదు నయమా? కాగితాలురెంకు 

గిరవకెయ్యడం నయమా ? త్వరగా తియ్యండి, 

ఫానా ఖర్మం కాలింది పుచ్చుగో (అని మరో పది నోటు 

ఇస్తాడు) 
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మూాం--(అది పుచ్చుగున)ి  ఇవిగోనండి. 

త(మలళ్ళీ పడి కలిసి పుచ్చునసని సకే ఈయన్ని 

నేను శ్లేమంగా తీనిెడతాను. ఈయన్ని గువ్చిప్గా 

చాటించెయాల్నల్కీ నే నెళ్ళెసాను, మో రుండండి, 
ల న శారి 

మాచి త్తం పెకి పూచీ భావ త్తూ మోది. 

త-_-ఆ నారి ధు సౌ oe నాటించి' నచ్చే భారం నాది! 

కి_లి జాన ర సండ్! మాప క్కి_లి జూగ్యర్త స్గృండ్ ! 

సి(తనలో। జొర! ఈయన శెంత mrss 

ఈవూళ్ళోకొల్లా నిడాయితీమనివీ. “ఈయనగ దా! (3 పైకీ) సడవం డి 

శూరా ! 

త__ఎండి... (అన కుడుదరకి పోగా, వెనకాలే ళఠకోపం 

వెడతాడు. మాలోకం ఎడమ ఎద కి వోతాడు)----(జెర). 

9వ రంగం 

[అభి పేకంగారి ఇంటి ఎదటి స్థలం. ఎడము మధ్యనించి 

మాలోకం (ప వెళిస్తాడు] 

మా(కుడినుధ్యకి నడిచి) అయ్యగారండీ ! ఏమండోయ్, 

అభి పే కంగారు 1 

అ= కుడిమధ్యనించి వస్తూ) ఏం ఎవరదీ ? 

sans = శ్రథ కోపంగా srs 



$6 నామాే నెగ్గిండి 

మా=--మాది పొరపాకుమోా కాని, వాడంత మరీ వెరి 

శనట కాడు లెండి, 

ఆ----ఏ౦ ! 

మా--అయిఉంకు మోాకింతే (దోవాం చేస్తాడాండీ “| 

ఆం--నాకు దోవామా ? 

మానాకు మోరంకు చాలా జాలేస్తోంది. 

అ=ఎంజేశాడూ ? 

మా=ఎంజేసాడ్యూ మో అమా యిని అమాంతంగా లేవ 

దీనుకు చక్కా_పోయాడు. 

అమా సలిలాన్నే ? 

మూ---ఆ. మా సలిలాన్నే,. ఆ ఆమా యి అతనంకు 

ఎంతో ఇదవుతుంది కదండీ అందుకని మిమ్మల్ని విసర్జిం 
జేసింది. వాడి దగ్గిర ఎదోయశ్రీ ణీ ఉందిటండ్తీ, (పతీ అజ్ఞాను 

'రాలూ అతనో అల్లా వెళ్ళిపోవడమేటా ! 

అ-అరె అరె, నడునడు, నాతోరాబాబూ. పోలీసులో 
ఇవెబుదాం, 

[కండువాచివరతో సలిలంచేతులు క శస రొండోచివర తను 

పట్టుగుని వెనకాలే సలిలాన్ని ఈడుచుగుంటూ. ఎడమ ఎదర 

నించి నవనీతం వస్తాడు. ] 

నాకరా! వేషాలేస్తావూ ! రా మానాన్న గారికి అప్ప 

గిస్తాను. (అభిషేకంతో) అయ్యా! ఇదుగో బూ అమ్మాయి! 
అ---అయ్యో, అయ్యొకూతే రా ! నీశక్కడ కనపడింద్రి 
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తొబూ ! 

స=కయనతో ఎవరితోనో పారిపోతూంటే బలిమిని పట్టి 
శతెజ్చ్వాను, 

అ-చాలా (శమపజ్జావు నాయనా ! 

న-మిమ్ముల్ని గురించే ఈవిణ్ణిగురించి కాదు. 

అ---వం? మా అమా యిం మెచ్చుగోవా ? 

నపూర్ణం మెచ్చుగునే వాల్ణికానండీ, ఈవిడ వాడితో 
అటు పలాయనం చెయ్యడం తోశు న్మాజేమ ఇటు పలాయనం 

చేసింది. 

అ---అమ్మాాఎయా! ఎంతే అపకీర్తి పాలు చేశావు నన్నూ! 

స=నువ్రు నిర్ణయించిన వ్యక్తికి నా వాదయం నేను అప్పం 

చడం సీ అపకీ ర్తికి కారణం ఎల్లా అవుతుంది నాన్నా ! 

న==రఠన్నిభోట్లున్న ఆ జంతువుకా నీసాదయం 

అర్చించడం ! 

.  సామోకెందుకండీ ఈరొస్తూ! నేను వారిని మోహేం 

చాను, మానాన్న కోరికఅది. మరు ఎన్న ట చెప్పండి. ఆయన 

నాక ళ్ళకి మహ రాజు, మన్ను శు. నా జోహాలో బృహస్పతి, 

మహాత్ములు మారు లోట్లు అంటున్నారే అవే ఆయన మహీ 
మలు---నన్నడిగి తే, 

అంాటీహాోోసలా ! నీ ధోరణి మరీ పెశసరంగా ఉం 

దమా సాయ్ ! ఆవెర్రినన్యాఫకి ముహిమలుకుడా అంటక డు 

తున్నా నే! 
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సవ్మాట అబన్షం నాన్నా. వనోనాములుపన్ని, ధి 2: 
ఆయన్ని, పాఎం దగా చెసేశాగు ఆ మాయల నూసన్స భో 

మొదటివారు. (నపనిటొన్ని చూపింది ఈ నునే, కలుచేస 
ఆయనమాోావ మోకు అసహూం పుట్టించాసు. ఈ నూట 

యభారం, 
ల : 

నవోర్టీ కతు! అన్ని మాయలు నొవటల్మ టఉమివుతెయి |; 

సఅక్మో, పాసం ! మోరు పనిపాపలు, 

అ---అన్మూయ్యి. ఊరుకో, నీక్కుర్రతేసం వర బాలెందు, 
న-అయ్యా ! మరిచిపోకండి. మీమోద  పడబోణమ్ 

అపవాద అెలగించీన యువకు ర్ నేను, 

అంానాయన్కా నీకు నేసుమునసారా కృతే జ్ఞ, 
న---అమి లే, మెరి సెలవివ్యండి నేను మా అల్లూ యే 

భాగ్యం పెట్టి పుట్టకపోయినా, మో సేవకుణ్ణి అయాన నీ జ్ఞానకం 
చెట్టునోండి, 

అ-_బాబూ! నీప్రవర్తన నావాదయాన్ని స్పృించిందిం 
నావిల్లని నీకే ఇస్తాను, 

స(గునుస్తూ) ఊం నాకు భ రృశశళకోపంగాకే అనాలి, 
.మరోరు కాకూడదు, నామాశే నెగ్లాలి, 

అనువు ఈత క్షణం ఈన వసితాన్నే పెళ్ళి చనుగుంటా 
ననాల్కీ సామాశే నెగ్గాలి, 

సనేను సుతరామూచేనునోను, 
అ-ఏం ? ఎంచేత చేనుగోవూ ? 
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ననాకు ఈయన చాగుండబేకుం 
నం--వమండోయ్ మాడండి, నేను బాగుండ కేదుట! మారు 

చెప్పండి, 

అక్ష పంలా ఉన్నావు భాబూ! వనీకంకు ఛభొగున్న నా 

డెవడూ ! ఇదుగో అమా్మ్శాయోవ్ ! నుగ్యంకా సెంకి గాఉం-పే 
నిన్ను భిన్న 6చవలిసి వస్తుంది, 

న---అచయ్య్యూ అమ్మా ! నన్ను గపకించి ఆ అక్మూయిమిాద | ఖీ బి 
చెయ్యిమెనుగో కండి మాకు దనం 

ర రణ 

గ్ లాటి చా ౪ వస! జే రో ఇ అం---ఎల్లదుం (నిక్కచ్చీజ-) క్కుంని నామాట పాటించి 

అఆరాలి జేను యజమాని సని తేలాలి, 

నతి కంగా ఈ తండి నాఇష్ట్రం పాటించి తీరాలి. నా 
క ప తా ర ఆజ్ హాదియానికి సను యజమానురాల నని తెలాలి . | 

ననీ 'తండ్రీ నీ విల్లా. మారు ఇటువంటి ఘోర(పతొజ్ఞలు 

చేస్త నాబోటిగాళ్ల కి బాలాబాొధు. ఎవరో ఒకరు తగండి. అలాల M౧౧ mn 

త్ల 

అం-ానేను సెష్ష బాణి నా కోరిక ఇల్లాలి. 
టు £3 ౧౧ 

స=నేను చిన్న జాన్ని. నా ముచ్చట తీరాలి 
(తలుపులూ మాలోకనుూూ కుడిఎదర్నించి నస్తాము 

shan తో డి లొ వార్తా నూ | (రంగంమోదవ లత) నలం ఇ 

అం--అమ్మాయి! ఆఖరిమాట చెప్పు. నువ్వు నా మాట 

శిరసావహించి ఈ నవనీతాన్ని పెశ్తాడతానా ఆడవా? 

మాాం-ాాఆడండి్ ఆడండి అన్మూయిగారు! 
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' సం-ఇప్పుడెల్లా? చేనుమొదణ్ణించీ ఆ శళకోపంగార్ని ఉదే 
శింజకాను గనక పీరు నన్ను స్వీకరిం చను వావు ౦కే 

అలా-ఎమోయ్ అబ్బాయి! నువ్వు మూ అమా యిని సక 

రించను పామ 0టావా! 

న-ఎంత మాటా! ఆందులో సెద్దలు సెలవిన్తూం క, తిరుగు 

ఇష్పుగలనా! 

స---అయి కే సశెనాన్నా! 

అ----అవు య్య! (అని నవనీత సలిలాలచేతులు కలుపుతూ). 

చూశావా అమ్మాయి! సశేంళెలుసునూ! చివరకి నా మాయే 

నెగ్గింది! 

సంా-కాద నాన్నా! సకేంతెలుసునూ, మొద బ్లచీ 

నామా కేనెగ్షింది! 

(తలుపులూ నూలోకమూ చప్పట్లు కొడుతూండగా, "తెర 

పకుతుంద్రి 



ఎన్జీ గాడ వాళ్లీ ది! 

(మోలియర్ రచనల్లో ఒకదానికి ఇది దగ్గిర అనుసరణం, 

ఇది వుందటిసారి 17-2-1940 తేదీని రాజమండ్రీ ఆర్టు కాలేజీలో 

సర్ శె. ని, శెడిగారి ఆధిపత్యంకింద జరిగిన పూర్వవిద్యా 
యి 

వార్షి కోత్సవసందర్భంలో, అనుమతితో, ప్రదర్శించారు] 

పాత్రలు 

చంగదగిరి--వరుడు 

నమూలోకం---జందగిరికి భం(టోతు 

కన కా(ది--వన(పియ పోషకుడు 
సొటయ్య 1 

ఆటయ్య | సోడిరాయుళ్లు 
మాటయ్య | 

మూట య్య 

వన(పియ----క న్య 

దమన౦--- ఫల 
మరువరి- | ఇద్ద ట్ర్రులం 

పాత్రధారులు 

శ్రీ దుగ్గిరాల సత్యనారాయణరావు శ్రీ టి, వీరభద్రరావు 

౫)ధని'శేశ్వరం నూర్య(ప కాళ రావు )?మారయ్య 

దా డా నూర్య నారాయణ )?టి, అచ్యుతరామ రావు 

౧)ఇ. వి, యల్, నరసీంనామూ రి . "జె వి రమణ 

గప్రాఅగుమ్మి వీరభ్యభేశ్వర రావు చి, యస్, అనంతరావు 
క్ 



టే ల 

[చండగికియింట్లో ఒ క హాలు. . Hone కుర్తీ సా, bra 

అద్దాలూ అమిర్చి కంటా యి, చంద? ఏ ఎడము a 

నించి వచ్చి, సగంసగం వేషం నేనుణుటూ,. ఎకండికో న్న 
యత్నం మోద ఉన్నట్టు క నిసిన్తూఖ్రీపరాయ వేస్తూ.) 

చంజలా-వన్నపియకి నన్ను పో స్యాం ఫ్మ్యుం అన ఘూ. న జిపాుళో 

ఆమాట నాతో అనెయ్య పె వానిశే స్మ a “నరకం ' 

కబురుచెయ్యడం, | 

(తొందరపడి) ఒళేయ్, మాలోకం! నంగా! మాలోకం! 
నూ.----(కుడిఎదర్నించి వచ్చి) చి శం, 

చం వేళ అయినట్టుంది. అంారగా స్య 

మాచి త్త Oe 

చం-(ఆగి) అసలు, ఎవయా స్ో వెస్పింది? 

మాంా-వాక్ళ దానీవాసిషండి, 

చం--వమనీ? ప్రతీ అవరం సరిగ్గా చెప్పు మళ్ళీ. 

భూమా = అనూ గారు మ్ అ-య్య గారితో 

అ-ర్జెంటుగా మాట్టాడాలీట్క, గ-ను వ్ ND 

చం-ఎక్కకిీ ఇంటికా? ఇంటికె జే ఎల్లా కకురుతుంది] 
ఆ అమా యి ఫోషకుడు-! సక్నాగ-ఉంటాకుగా మముడులాగ! 

మా---అబ్బే, వనంలోకండ్కి ఇంటి శ్కా:వ, 

చం---ఎన్నింటికీ | (జ్ఞాపకం తెచ్చుగుని) అయినింటి కని 

కాదూ అన్నాను)? 
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మా---అవునండి.. .(మకశేపి నిదానించిసచే గానండ్తి 

తేమ మెడలో ఆకం పట్టియుడి వమా సొగసుగా లేదండి 

చం=తరకమా? రకం ఇప్పట్లో మాచ్చడానెకి ఏల్లేదు. 
టా. ap) 

చంకేగర గా తెపుల్పు. నిన్న రా త్తిరి నాటకంలో 

బట లాగ చెంగషంకే 
a 5 

స 

నానీ కును నిన్న నాటకా కాని కెనారా? 

చం--వమే. ఎంతో ముచ్చటపడి మరీ వెళ్తాను, అయితేం 

ఏనాడో పాపం చేసుగున్నాను, సలం అమువవించాను. అదంతా 

సనాబక్ష[ గంథం ఉంది. చ్టూమంప్కే చాడిమోద మూ సూచెడ్డ 

నం నో (“ని మూాలోకంమిోద కోచ్సడ తొడు) 

ప్రమ Ch స్తం గ అయితే బాబుగానూ, చెప్పండి 

చెప్పండి ! ఇంతలో ఈ ముడి అ బుపోతుంది. 

చంంాాఅడబోయే. నాటకం అమృుతీంగా ఉంటుంది మళ్ళి 

గాంటి నటస3 మఖ (నం ఉండబోను అంటూ అంతా |పదర్శ 

స్య అజ్యాన్సుణా వాగజ్జం మొదలెట్టారు. నేనూ. వెళ్ళి 

చెవులు నిక్కపొకుచుగుని గంగీరంగా ప న నటులు 

సంద టు పట్టారు. గోల మి నాటక శాల చ చఉటుక్కుు మంకు 

ఓ సమద అయింది. ఆసనంగా, (భోలాగ జాట్లు: సు గాడు 

వయ్యా "తగా ఊననలాడుతూ! “ఏమయ్యా, నాకో ఒకుర్చీ 

ఇల్లా తెండి తీయగా!" అంటూ వగ అథార్చీ! పోసీ కుది 
oo) ' 
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మట్టంగా కీ పక్కగా వడవకూడమా, రంగంమోవే కుర్చీ 

చేయించి, గోతులోవాళ్ళకి నటులు కనిపించకుంజాొ దడికట్టనట్టు 

కూచున్నాడు. జనం ఇల్లా ఉమే కారు. ఒఖడూ కింద 

ణమనె య్య లేదు. ఇంకోజె తే సిగ్గుపడి చచ్చును. వ. 

గర్వంకుడానూ! వాడల్లా కూర్చుని, నాజన్నాంతరంళొప్ద ష్, నన్ను 

శరానాడు. చూసి నకిలించి “వవముంజోయ్, (శీవాస! వన్నారా 

కుశలమా? ఇల్లా వస్తారా చేను అల్లారానా?” అంటూ సన్ను 
హాచ్చరించాడు. నాకు ఒళ్ళు భగ్గుమంది. ఈ చెనలాయికీ 
నాకూ పరిచయం అని జనం అనుకుంటారేమో అని భయం 

చేసిండు. ఎ . (ఆగి) —అబ్బ! నువ్వు ఈ ముడి నెయ్యడం 

అంటూ కక, లేక నొ జన న్న స నింకేనా? 

మా=(తొందర చూపెట్టి) అబ్బ, ఉండండీ ముడి 

పలికి తిరిగింది!. ..సెేే క క (నవ్వు మువహాంశో) 

ఆ వీటయ్యని అసలు మో eee 

చం-ఎరగ్గను. అయితేం? వాడు రెండో వూటలోనే 

నన్ను నువ్వు నువ్వు అనడమూ, చవట(పశ్న లు అడ౫డవరూా* 

మొదలెట్టాడు. వాడి గాత్రపు హోరులో *టులు మాట్లాడిన 
నాడపుసరుకు కొట్టుకుపోయింది. “నేను నాటకం చూపని 

అని అర్లం యిచ్చే" సంజ ష్ష్రచేశాను, ధోరణి తగిస్తాజేసూ ఐ వాది, 

వొడ్కు “*ఒస్! ను వి డివరశీది చూస్ట లేదూ! న్ చూశా! బాలా 

తమాషాగా ఉంటుందోయ్! అబ్బో! ఇదుగో!” అని అరుస్తూ 

ఆకథ యావత్తూ అంకరంగ(ప్రకారం సాఠంలాగ "చెబుతూ, 
యింకా ముందు రాగల భాగ ంలోని పచ్యాలుకుడా యునూా 
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యించి పాడ్డం (ప్రారంభించి నాకు భరతచాక్యం వినే ప్రాప్తి 
చే దనివించేటట్టు, నా భరతం పట్టాడు. ..... 

(కోపంగా) ఒశేయ్! యిప్పుడు నువ్వు పడుతున్నావ్ 

నా భరతం! ఆగు, ను వింది వదలిపెటు. గాంతుక్కి_ ఉరిపోను 

అబ్బ!...ఆ కోటు తుడు. బొత్తిగా వీటముడి వేసేస్తున్నా వే! 

మా---(తొందరపడి సక్కని పెట్టిన కోటుదగ్నిరికి పరిగెట్టి 

వస్తూ) బాబుగారండి! అప్పుడు తమగుగారు వం జేశారు? 

చం---ఆణ ఎంజేస్తానూ! మహీోపభో అంటూ కళ్ళు మూసు 

గుని డణ్ఞం పెట్టి లేచి లోపల తిట్టుగుంటూ,చచ్చి చెడి 
పిళులో పజ్జాను! ఏథులోకి రాగానే వాడు “మా బండీమో 

దికి గావోయ్, డిక్కు_.మూారలి ముహానాటం నవూూనూ! నూ 

బండిశేసి చూచి రాజైనవా డల్లా గుండె కొట్టుగోడ మనూ!” 

అన్నాడు. 

“అల్లా కాదండి క్షమించండి, నేను కొందర్ని ఆహ్వానించాను 

వాళ్లని శకలుసుగోవాలొ” అని నేను నాలిక జారి అన్నాను. 

“అయితే ఇహ నేం? నేనూ నీకు స్నేహితుణ్ణి గనక 

నీతో వచ్చేస్తాను. నేనూ మరో సామంతు హానికి వెళ్లాలి 
గాని ఆ సన్నానివిందుకి నెళ్లడం మానేసాను” అన్నాడు. 

“నేను దీనుల్ణి. తమంత వారికి సంగతం ఇవడానికి అనగ్హు జ్ఞ. 
తిండి పెట్టగల్ను గాని చేను మేపలేను”” అన్నాను. 

“ఓయ్ వెర్రివాడ్యా నేను పట్టింపుమునివినికానయ్యా ! నువ్వు 

మాట్టాడితేనే నాకు కడుపు నిండుతోంది.  నీమాద 



ఒ కుకు గుంటాను కానలినే. నేను వఏమునానరి తింటాను 

అసలు విండులు చేనిచేసి అజీర్తి చేసిచేసి తీసుకుంటున్నాను” 
కున్నాడు. 

“మోర ఆ సామంతు డింటికి "స్య్టాకపో తే ఆయన వమా 
అనుకుంటు 17 అన్నాను. 

దద h 
వాడి మొహం, బం కసూ ! ఇంతే మూ అ”ని శీ! 

మూ పరిచయం అఎతటి బే అనుకున్నావా? ఇ ఫతెస్తూ, నుప 

ఎక్కు_ప నొక!” అర్నాడు. 

.. (తొందరా చీకాకూ పడి సళేగాని కో పీన" 

వేళ దాటీపోయిండిరా, తేములరా! 

గ 

ళీ 
గనరా! 

నరూ(హాజ విడిగా) చిత్తం చిత్తం. తేణులంది మూరే 

అసలు వెళ చాటలేదండి. దాటినా ఆఫిడ అక్కి_షే ఉంటాగు, 

చంా-(సంత' వంగా) నీకెట్లా తెలునూ 

పూజా-ఎవరై నా ఆంతేనండ? అయితే "బాబుగా యా, 

నాకు తెలియ కడుగుతాను అ వీటయ్యున ఎల్లా వొదుఖ్బు 
గున్నారు? 

చం-ానిస్సృహ లో సడీపోలు నంచుస ల్నని, ట్టు న స్ట 

పెద్ధ బండి నచ్చింది. అందులోంచి ఎవరో దిగారు. ోణగుగో 1 

నాకోసమేనా' వటి మారొస్తా! సచ్చెనచ్చ !” అంటూ వా 
డెళ్లాను. ఆ దోసందులో నేను మెల్లిగా ఒసిలి ఇవతేల పడ్డాను, 

_ మావల్లాంటిని ఉంటూంటాయి. 'భాబుగాసా [అన్ని 
చోట్లా మనం అనుకున్నట్టు జరిగిపోతే, సౌఖ్యం. ఎక్కువై 
పోయి జబ్బుచేస్తి (ప్రాణం తీ సీస్తుంది. 
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లక్ష జా 

చం-పఏడిశాన్ లేన్తూ! కోటు శే! (తొడుక్కుంటూ) 
కనకాద్రి ఉన్నాజేం! వాజివెరా అసలైన చాదస్తం |! వాడి 

In అజా) 

చాదస్తం కుదరదు, మనికి పనున్నవ్వుమ్యూ మనం కోర 

నప్పుడూతప్ప వాడు సాధాకణంగా మాట్లాడడు. వన్మపియని 

తను పెంచాట్ల ! అంయకని, ఆ అమ్మాయిపెళ్లి తస యివ్న 
వం మము. ర్ 

.డ్రకారం జరగాలీట ! కాని సడునకు, నెక్తాలి, అ అసూయ యి 

వచ్చి వెళ్లే పోతుంచేమోగుడాకు, ఈనాటికి ! 

ఇరాాకాౌసన ఇటూ అటూలోచే వెళి పో తారండీ ' 
—O0 Mm wo 

చంవెళిపోవుగాసు నాభయం నాది నావల్ల వచే 

తప్పునికూడా పెద్దగా భావిస్తాను, 

నరా -యభార్థ్థ (సేవలో కృత ప ంలు చిన్నా 

ఫూతారాండి, 

చం---అయి తెమూలోకం! అఏికకి నామోన యథార్థ వేమ 

ఉందని నీ అభి పాయమేనా, నిజంగా ! 

వమూా---ఇంకా సందేహం వమిటండీ ! 

చం-ఎమూా, నాకు భయమే. నా_వేమ హృద య పూర్వకం. 

చేమ గలవాళీకి అస Tees ఇటువంటి (పే వాళ్లకి అసంభవాలు బ్రిక్టేఇమ్టే జరిగిపోనా 

లనికోరికలుంటాయి. ఇాలుగాని్సి ఇక వెళదాం పద అసిడ 

సౌందర్యరాశి | 

నూం---మోకోటు సరిగ్గా లేదు 

ఛం,--అయితేంతే. 

మాంలాకొంచెం సర్షనీండి చౌాబూ ! (అని సర్లబో తౌడు 
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చం-నాకు ఊపిశి సలపటంలేదు. అది అల్లాఉ్లో. ఎక్కడో 

చవటలాగ ! 

మా-(దువ్యెన్న తీసి) కాస్త మి తల దువ్యనీండి. 
(అని దువ్వు తొడు) 

చంజా-టరి వెకిలి సన్యాసీ ! చవి కోసుగుపోయిందిరా, 

సివానులు క త్తిరించా | 

వమూం--మిోా దుస్తులు... 

చం.---అక్కన్లేదు. ఆగు. చాలా (శ్రమపడ్డావ్ 

మా-=-చాలా నలిగిపోయి మడతలు పడ్డాయి. 

చం-సరిగ్లా ఇల్లానే ఉండాలని నా ఉష్టశం. ఇహేం 

జేస్తావ్) 

మా=పోస్కీ కాస్త టోవీయీనా దుము ఖై దులుపుతాను. 

అనుజ్ఞ ఇవ్వండి, భాబూగారూ | 

చం--అల్లాయి తే, ఏడవరా, త్వరగా కానీ, 

సూజా-(తుడవకుంజూ మార ఇది ఈ పఫింగానే న EA 

నెట్టుగుంటా రా) 

చం.---(దీళ్హాలు తీస్తూ) త్వరగా 'తెమల'రా |! 

మాడ తెమలశేనుండీ ఇంకా నయం, సిగ్గు సిస్టు. 
(అసి టోపీ తుడుస్తాడు) 

చం-చాలు, ఇల్లా కే 

_ , మాజజతుణం! 

 చంాాానన్ను చంపేస్తున్నావురా సీదుంపతెగా! 

ఖ్శ 



౨వళ్ల గొడవ వాళ్ళ ది 79 

వమూజాాషవడంతా నొక్కులుకూడా పడింది ఎక్కజేనా 

తూరు దాక్కున్నారా ఏమిటి! 

చం---నువ్వు ఆటోవీ మరి నాకు ఇవ్వకుండా ఉంచేసు 

గుంటావా ఏమిటి ) 

మాం--అబ్బ ? అయిపోయింద ౦డీ. 

శం-(ఉసూరుమంటూ) అయి తేమరి ఇయ్యి 

మావదిగోనండి. (అని ఇవ్వబోతూ టోవీ కింవ 

పడేస్తాడు) అయ్య ! 

చం-అదుగో, బాడిలో పడేశావు! ఇచేనా నాకు సాయం! 

దిక్కు_మాలి ఘటం |! 

మాకాస్త దులిపి ఇచ్చేస్తా నుండండీ! (అని మళ్లీ 
తీసుగో పోతాడు) 

చంాఛి, ఉండు, చే నివ్యను, నువ్వు ఉంశేగాని నాకు 

ఫీల్లేనట్టు నీ నటన, పైకి అట్టవాసం! తీరా వచ్చేసరికి నువ్వే 

నన్ను “కక్కు తినడం. చం వెయ్యడం! ముందు ఇ స. 

విరగ డ వాలి. 

[మాలో కం చాలా నొ చ్చుగున్నట్టు నటించ్హి ఎడమ 

ఎదర ఎడమశేసి తిరిగి చాలా కోపంనచ్చిన వాడికిమళ్లే 
కూచుంటాశు. చంద్రగిరి తను నవెళ్ళిపోడానికి కుడుదరకి 

నడుస్తా సు, అక్కడ అఆన్కి మునట నవ్వు మొహం పెట్టి తరవాత 

కోపం మతాం పెట్టి) 

చం---బెేయ్ా మాలోకం! 
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మా----(తిరక్కుండానే నాకు కోపంగా ఉందండీ! 

చం---ఏకోపం తగలేనిర్కి ఇల్లా రా రా, సూడు. సహాయ 
ఆ అమా సూ! 

మూాంాామోారు చూూకాొరుగా , 

చం----(కోపంగా) కాదురా, ఇల్లా శా! నువ్వు కూజా మూడు 

వవాంలాా(వచ్చి ్బై చూసాడు) 

చ ౧---ఆవిన్లో తామా! సన్ను చమూనీకుజూ కొన్నా క్ట 

అల్లా పెల్లిపోతుంచేం? ఏమనుకో నిష్వుడు ? నీ అభ్మిపొయాం 

వమిటి మాతోశం ? ఎళగో Wu రుకుజా ఉన్నా 

వమా వేను మాట్లా ంషా చేను విరగ్గడ వాలిగా! మోక 

నాధోరణి నిసుగుణా 

చంలానేను ఎంతో బాధలో ఉన్న ప్పుకు నువ్వు నగ 

మూసుగుని ఊరుకోడం మాత్రం నాకు వీసుగుకాదూ! అందుకనిం 

ఇిప్పవమూ శై మాలోకం ! అడిగానుగా ! సీఊొవా చెప్పు. నేను 

బ్రప్పుడు వం అనుకోను ? చెప్పవ్ ? నీభావం వమిటి? నీ అభీ 

(ప్రాయం ఏమిటి ? సీతాత ఎర్యం ఏమిటి? 

మూంా--నేను ఊరుకోడమే మంచిదండీ. తగుదునమూా శ 

అంటూ (పతీదాల్లోనూ పూసుగుని రావడం నాకు కిట్లదు. 

చం-ఓరి సీకోపం కొరివెట్టా వెళ్ళిరారా [ ఇనళాచే 
పొంచి నెళ్లరా ! కనిపెట్టిరారా! 

మా---చిత్ర 0. (అని కుడియెదర్నించి వెల్లి అప్పుజే వాల్లీ 
వచ్చి) కొంత కొంత వెనకాచే వెళ్లనాండి? 

a5 | 
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చం-=అన్రుము, 

మా----చిత్తం. (అవి వెల్లి మన్ని నచ్చి వాళ్లు నన్ను 
కనిపెట్టకుండా అన్న శూూకునా అండి ? అనగా నన్ను మిరు 

పంపినట్టుగా పైకి కించిత్తూ తెలియకుండానేనా ? 

చంంలాాకాదుకాదు. నన్ను ఫలానావారు పంవీంచారంటూ 

సాటింఫువేశి వాళ్లకు నోటీసు జారీచెయ్యి ! (వళ్లు బిగించ్చి 
చవటన్నర ! 

_ మాచి త్రం. (అని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి మిరు ఇక్కడే 
ఉంటారా అండి ? 

చం---ఓరి సీ "తొడు తెగా, అందరకంశు నీ సోది మరీ జూ స్తీ 

అయించేోమిరా ! నాకర బం 1! (అనితల ప్ప ని కూర్చుంటాడు, 

మాలోకం కుడి ఎదరికి పరిగెట్టి బోతాడ్చు 

—అబ్బ ! నిమిషంలో వెళ్ళడం, రెండునిమిపూల్లో 

మాట్లాడే సెయ్యడం, మూూక్డిమిపాల్లో పెళ్ళి చేనేసుగోడం 

అనుకున్నాను. కథ ఎల్లా వచ్చింది ! శర 1 -ఈనెఖరుకుంక 

ఎంత సేపటికి వస్తాడో ! నేనే వెళ్ళాలో ! ఆకనకాద్రి ఓడూ! 

భళోగడ వాడు ఆపిల్ల కి మరో సంబంధం ఎద నా రెటు 

య్య లేదుకదా అని నాకు మరో దిగులు పట్టుగుంది. 

(కుడిమధ్య చించి పాటయ్య వస్తాశు) 

పా ఏమండోయ్, మహాశయా | 

చవట? 

మ నేదనరడి సాకులు పాటయ్య. చాల దూరాన్నించే 
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అనుకుంటూ వచ్చాను. తేమర్ని చూడగానే తేమ రున్నాంని 

సంభరపడ్లాను, తీమశే అని వోల్చుకున్నాను. అసలు నేన 

దిక్కులు చూడకుంజా సూటిగా ఇక్కడికే వచ్చాను. ఇక 

మీరు నాక్తు పరమ స్నేహితులు. ఈమధ్య 'నేను ఓ కొత్త 
రాగంమోద ఓ భణిత్కి న్గయంగా బ్బ కనిపెట్టాను. 

ఈ మావుల్లా ంటి ఆస్థాన గాయకులంతా నాభణితి విని కొట్టుగుం, 

ఇాదుకుని రాగాలు పెకుతున్నారు. నా యుంగిలి భణితి (ప్రకారం 

అప్పుడే ఓ పాతికమంది కీర్తనలు కూడా రాసేశారు. 
చం-(చికాకుపడి తల పట్టు గుని, ఉసూరుముని, ఆశ్చర్య 

పోతాడు.) 

పా---అయ్య ! 1 (అస నకిలించి నేనూ ఇంత కలవాక్టి 

మా దయవల్ల .మరి దేవుడు చాలా మేలుచే స్తే నాద సామాన్యపు 

పుట్టుక కాదు, కొద్దో గొవ్వో నాకూ ఉద్యోగం | మెట్టు మాట 

'జేశంలో మాంచి అబ్బల్లో వాటే, కాని ఇవన్నీ ఒక యొత్తూ, 

ణేను కనిపెట్టిన ఆ కొత్త త్ర భణితి ఉంటే.---ఇందాకా చెప్పాను ! 

అది ఒక యెత్తూనూ ! ఇదిగో, మో అనుజ్ఞ చొప్పున అది 

ఒకఖిరవ్య పాడీ వినిపిస్తా ! 

- (అని కూచుని ఓపొట్లం తీసి రెండు ఏరియాల కాస్త 
పటికిజెల్లమశ్యా నోట్లో వేసుకుని) కాస్తంత (శ్రుతి వేసుగోడానికి 
మోామయింట ఏమి లేదుకద ! పోని తెండి. శ్రుకలో వషుంద్ ! 

హ్హా ప్కా స్కా ప్కా ప్రాం. కది త్రిస్థాయి !...తమరు (పాణ 
పదంగా వినివంచుగోవాల్సి వమనుకున్నారో! మిాపాద 
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పదా లకి నవోస్కారం ! 

_ నాగానమాడkనురిగానమే” (అనే ముక్కలు పాడి) ఇది 

ఎంత బాగుందో తమేే అనాలి, నేనే వినాలి, వాతా 

"చవాాసండలా ? 

చం-ా-హో దైవమా! నాకు ఎటువంటి బాధలు కల్పీంచా 

వయ్యా! అయితే, వమాయ్, నుష్వు ఆపుతావా ఆపనా 

ఈదోరణి ! 

పాకీ మరన్న ట్టు, ఈధోరణి (జ్ర వాశాంలాంటిది. ఈ చివత 

ఎన్ని సంగతులు పెట్టా ననుకున్నారు, మంచి రకంవి? ముక్కలు 

అవే అయినా అవీ మరొక్క-సారి, ఇంకోక్కవమూారు వేరొక 

తూరి అనడంలో మరో తవమూషావువో మజాకా, మరో ఖువీ. 

కనపరవాలిగాని, కేవలం శుద్ద గుణకారం చేసినట్టు ఉండ 

కాడను. వినండి (అని నాలుగైదుసార్లు చివర భాగం పాడి 

సంగతులు పిరాయిస్తాకు) ఏమండీ, (పమాణిక వంగా చప్పండ్కి 

బాగుండ లేదూ ? 

చం బొగుండక పోడం కూడానా ! నిశ్నేపంలా ఉంది. 

నా అవస్థ ఎల్లా? ఉందో.. | 

sae ఈపాక్కే మంచి తన్మయత్వంలో గంతు వేస్తూ 

పాడుకోశానికి సదుపాయాలన్నీ చరాస్కి మరీ వేశాను ఇదిగో 
గమనించండి, (అని అతడు ఒక శరీరస్థితి చూపెట్టి ఆడ్కి పాడ్కి 

మాటాడి, "రెంయ రకాల గంతులు వేసి) ఈగంతు ఎల్లా ఉంది? 

చం-చివ్యంగా ఉంది, 
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గా a 
పా=నాటాషు నేసేవా భృందన్లోనూ కన సా చెయ్యి 

చ సః 

అని నాట దేశం |! (అని శౌయ్యి'సె కి పెడ తొడు) 

చం----అల్లా నే ఉండి, యై చెయ్యో, కాౌలూగుడానూూ | 

పాంానా గాత్రం ? 

చంపోత. భొతుంచిక టుంది, 

పా-ానా అభినయం + 

చ ఓ తరనాయి లేకుండా ఉంది. 

—-——ెందెం మూసు నాగ As నేర్చుకోండి, పోసి ! వమా 

ఇవ్వ్యస్టు "లె౭ిది | స్నేహభావంలో నీను దచమిితీ ఫీజు సాయ 
- ప టై య 

నోరుండానే మ్య 

చందచి త్లం, కాస్క ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పనలిసా స్తే 

(ప్రస్తుతం ఒక చిన్న విషయం గురించి నేన-అకున్చాగా ఉన్నాను, 

పొటఓయి తెలివిత కు._వవాడా, అటువంటి ఆధూర్దాలు 

పోగొట్టడానిశేసయ్యా, శఈనాట్యం లాంటివి పుడతా? పట్టండి, 
కానీయండి ఎ౫ంండి ! 

చంనురోమాటు చూద్దాం లెండి పోనీ ! 

పాలాాగానంయొక్క.. వ్యాపారం తక్షణ వ్యాపారం అండీ, 

ఇందులో మల్లీ మల్లీ లు కేవ. ల్లడిగో 'నేర్చుగోండి, ఊం. (అని 

ఇ వ్ వు is స తన గొంతిళ౫ (శ్రుతి వేసాం) 

చ---(బిక్స  మొహంతో_తనలో) నాకు వీజెక్కడ 

'బోగయాడు, ఎల్లా వొదుల్తాడు ! 

పా--ామోరు కొంచెం “బోధ పడుతున్న కున్నారు గానం 
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మోకు వన్సుంతో రాదో అని. నాది పూచీ జెంగపెట్టుకోకండి! 

ఇంతేమా(తొనిశకే ఇదా!మోరింకాముం దే అధెర్వసనుతున్నా శే! 
నా భణితి (పకా3ం రాసిన కర్తల (పతులు నాతో ప్మటాలే నుం 

వేకవోతే ఈవాటకే మోకు పాట నచ్చి బోయే, ఆటకూడా 

=నాలాథాగం నలిగి గాయెఏి, 

చంానా ర అల్లా ర గ్నగంను ఎన్నెనా వస్తాము ! 

(డి ఎవర్ని. చి మూవోకం స్తాకు. వాణ్ని చూడగానే 
వాటు న్ను పసు తాకు “హూరోనం గాడా నవ్ఫు తొడు.) 

పాం-(మాలోకంచోి పోసి నుల్ఫ్యా నేచ్చకో! రా! 

నాసొమ్ము ఎ :తీముంది తిన్నారుకారు | 

మా(చంవగిరితో) అయ్యగారండి చేనండ్కీ వెళ్ళి 
వచ్చానండ్సి = 

చం-ఏడిశావ్ ! ఆనూట చెప్పడం ఎంకుకూ |! నువ్వు 

వచ్చినట్టు నాకు తెలియడం లేదనా? ఇక ఊరుకో ! 

మా. వ్తక్కొ-డికండ్కి ఆపెడా. .. 

చం---నిన్ను నోరు మూనుగోవున్నాన్కు తెలిసిందా! 
(అని, తలపట్టుగుని, కళ్లు నరాసుగు9, ఆలోచించి ముఖ వైఖరి 

మార్చి, నంతోవం కనపరచిలా) 
ఒరేయ్, ముందు నువ్వు (అని వాటయ్యని వరాసనించి 

ఈమహానుభావుణ్ణి నీవెంట తీసిగెళ్ళి, తిన్నగా, కనకాద్రిగారి 
ఇల్లు చూపెట్టి, రా! ఈయన అఖంకుడు, ఈయన మహత్తు 

ఆ కనక్కాద్రిగారు కనిపెట్టాలిగాని, వాబోటీగాళ్ల వ్యు కాదు. 
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(ఆని కంటితో సం డ్ చేసాడు) 

మారండి బాబూ, నెళజాం. 

(కుడిఎదరక్సి ముందూ పాటయా, తరునాత నూాలోకనురా 

. నెడతొరుు) 

చం-(అటుచూాసి) ఒకేయ్, వూలోకం నూట! 

ఆ ఆమా సియా... 

మాం--4వెనక్కి వచ్చి) ఏమిటండి ? 

పా(కూడా నెనక్కి. వచ్చి తాళం వేనుగుంటూూ, 

మూలుగుతూ, కుర్చీలో కరార్సుంటాడు) 

చం-(తేనలో) ఏల తగ లెయ్య్యా ! స్డు మళ్లీ వచ్చాజే 

శశి లాగ! నన్ను వాడితో కాస్త రహస్యం మాట్లాడుకోనియ్యడే! 

(3కి సరేరా! వదో అనుకున్నాను, ఇళ్తు మరచి పోయాను 

ఈయనకి చాలా తానం ఉన్నట్టుంది. పడిలంగా తీసిగెళ్లు. 

(పాటయ్యా, వమూాలోకవమవూ కుడిఎదరికి పోతారు.) 

చం-(బుగ్షలు పూరించి గాలి వొదిలి గుంజెలమాద 

తయ్యి వేసుగున్సి అమ్మయ్య ! వీడిపాట సంతశెళ్ళా ! 
చంపేశాడు ఏడి చాదస్తం మానిపోనూ! చచ్చే ఎత్తు 
వచ్చింది వీళ్ళతో, ఎల్లాగో గాని! 

(అని నెళ్ళి కుర్చీలో కూచుంటాడు. కుడి ఎదర్నించి 

వమశ(వ్రీయ వచ్చి ఎవరూ లేగుకదా అన్నట్లు దిక్కులు చూసి 

వెళ్ళి మాట్టాన్టానికా అన్నట్టు (ప్రయత్ని స్తుంది. కుడివాధ్యనించి 

ఆఆయ్యు వచ్చి, విచారంతో అవిడిశి అడ్డం వెళ్ళి) 
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ఆ----(వడ్చి, ఆగి) అమ్మా! మీరు ఒకమాట వినిపించు 

నోవాలి, అడ్డమైనవాడూ వచ్చి స్వంత సోదీ వేస్తి ఏర్ని 

బాధిస్తున్నాడు. నాకు ఈయనతో అర్జంటు వ్యనహోరం 

ఉండడంవల్ల ఇందాక క్టాంచి పిల్లేక గోళ్లు గిల్లుకుంటూ నేన్స 

ఆ చాటున కూచున్నాను. ఇప్పుడే ఈయనకి కొంచెం 

శెంపి అముంది. (విచారంగా) సోదరీమణులకి “కేవలం 

పహృదయభేదనంగా ఉండే అతివిషాద (పసంగం ఒకటి శేను 

ఈయవతో జరపాలి. కాబట్టి మాజోలి మారు కలగజేసు 

కోకుండా న్నిప్ర్ర-దించవలసిందని నా సవినయమైన (ప్రార్థన. 
వనవచ్చినదార్నే వెళ్ళిపోతూ త్మీవంగా వాస్తుంది) 

చం---(ముందు, వన్మప్రిళు వచ్చినందుకు సంతోవీంచినా 
ఆవిడ వెళ్ళిగొట్టజడినందుకు చికాకుపడతాడు. కొ త్త వాళి, 

ఏమో అనలేకపోతాకు ) 

(కొత్తవాడింకా తనదగ్గరికి రాకుంజానే-తేనలో) వీడు 

ఏడుపుగుడా మొదలెడతాడు గావున! ఎన్నిందాల వచ్చిం 

దండ్కి నా పెళ్ళిమాటలకీ ! 

ఆ---(గొల్లుమువ)ి తమవంటివారు కొంచెం సమడాయి స్తే 

గాని నేను బతకనృడీ! 

చంా--మో రెవరు ? 

ఆ---ఓ 'గొప్పవాళ్ణి 

చం వేరు ? 

ఆనా చేరు ఆటయ్యండి. నిన్న నండి భామయ్మ్యా, 
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"నేనూ పేకాట వేశామండి, (వఏకుబుమొహాంో్ హో నను న్ను వాడు 

'నెగ్లేశాడండ్పీ & _త్రేపుణ్యానికీ ! | 

చం-ఆగాయు  తిన్నణా చెప్పు 

ఆం--(అగి అస్పగోగనక కలుపు వాడిచే అమి ఉంక్సు, 

చేను చెప్పి మరీ న BD (కుళ్ళుతూూ, నాకు కొండంత 

ఆపత్తు నచ్చింనండోన్, ! జీను ఇక 'అలువేోనూ 1. (అగి 

మ నా చెడ్డ నిన_క్రి స్య, టు క చా ఇ అందర్నీ 

ఏ చీకట్లోనో నూయంచే వేసేసి తరవాత తిన్నగా ఏ సం 

మారక్కె-ట్టునంటి చోటికో వెన్ని నేను స్య౫ంగా (కోపం 

కనపరుస్తూ) తాడ్ివేసుకుంణా నా అ. న్నన ర్ం నచ్చింది. 

(ఏడుస్తూ) అసలు మో నఅెరుగాప గాన్సి నాకు బు పట్టు 

వస్తే చాలు! (తావీగా) భామ య్య క్ ్ టేశం ఎంత 

దురు ద్లేశ మో చత అ గం! నాకు బళ ్పపకునా అంక 

నియ్యకుండా అన్ని సట్లుూూా తచే లాగి, కోటుచే సెయ్య్యాలన్ !.. 

నరే నేను కలిపాగ్కు వేశాను. 

చం=సరే సచే ఏదో వోటయింది. ఇస్సు డెందుకు 

అదంతా శి 

ఆ----ఎందు కేమిట్టీ చిత్రం చూడండి నేనూ ఇల్లా 

ముక్కలు పంచగాన్చ్నే నా పెద్దను శై వారు నా నెత్తి ఎక్కిందిం 

వవముంటారా! వాడు జె దై నును ఆసుతోనహోా వడు ముక్కొలు 

వరసని డంచాడు. నేను తెల్లపోయిన్కా మన దగ్గర రెండాసు 
wee ఫీడు. కోటు ఎల్లా చేస్తాడులే అని (ఖర్భం 
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తెచ్చుగన్నాను వెటనే వాడు నాలుగు ఇస్పేట్లు 

కొట్టాడు 

చంఅబ్బ'బ్బా, సేేనయ్యా ! నను వదో వోటి 
చేసి కొంటాను 

ఆవడిసిన కే ఉంది. అఏ వెప్పడానికే నే నచ్చింది. 

వాకు ఆ ఆఖరు ఇ es దృిగళాచే నాకు గొప్ప 

సంగా "స్ట సాస్పించి. నా వోతులో ఉన్న అకఖుకళావ 

రానుఖ్లో ఏ౩ పాశెవ్యునా అని వది పాేేస్తేవంచి 

చనా కులే అని చ స్పేసి నేను అంఖుఆను కిద పాే 

వాను, గీవా వాగు అఖకుముక్కు సగడం చరాస్తును గడా 
అది వాళ్లో తగలెయ్యా, (ఏ ఇన్ఫ్జూ) అరఖుముక్క ! నాకేం 

“తెలుసూ వాడు క ఛావరు నిరంగు ణా తీచేనుగున్నాశు. నాకు 

మూట  స్ముంొ.  సెధథనజ స అనిపి చంది, వంత 

దురదృష్టం నాకు రావచ్చువా చెప్పండి ! 1 నాబెధ మో 

రక్క_డ చూస్తే మోరీ పాటి! వవుయేవాళో ! 

చం---4అతిదీనంగా తల ఊనగిసన్తూ) నిజమే, . అదృష్ట 

. దురద్భష్టాలు ఆచరణరంగంలోకి దిగిన వ్య క్స్కి గాని బోధ 

పడవు, 

ఆం--4(చికాకుగా్లా. అది కాదయ్యా ? నావస్ల తే 

మిటో కాస్త స్త తీర్పు సెలవిన్తావేవూ ఆని నిన్ను నెతు 

కుంటూ వ్య్తినిగదా, అల్లా ఉసూరుమని పోతావేం! 

చే నిప్పుడు కోపం తెచ్చుగోడానకి ఆస్కారం ఉందంటావా 
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తేదంటానా ? (అవి కట్టు ఎర చేని) ఇవిగో 'లంచజొట లింకా 

నా జేబులోనే ఉన్నాయి! 

చంచి త్తం. మిాతీ స్సు చేదు. మోసంగతి నాకు నోభి 

పడింది గనక మో ద_స్తరం క క్ట్రయ్యండి, మో కోపనుళా మంచి చే. 

కానీండి, ఇ్రక్క_డ వద్దు.నాకు మిక్కిలి తలతుంచుగుపోయే సనుంది* 

ఆం--అల్లాంటి పని జరక్కుండా జే (పాణం భారపో సాను. 

చం--వద్షు వద్దు. మోాశందు కాశమా ! నే వెళ్లాలి, 
a) టు గాః 

సెలవు! నూ కెక్క_డేనా నిలకడగా కూచుని మొ దుగళ 

గురించీ విచారించి, చింతించి వడవండి, 

ఆ..-(ఈసిళ్లుతూ) పుకైము దుఖంలో ఉండి వస్పలి 

గదో.. 

చం---(తనలో) ఏడూ వదలడు. (అని ఆగి ఒకలిప్త 

నిదానించి, నవ్వు మొహం పెట్టి) అయితే ఆటయ్య గానా |! 

ఒకపని చెయ్యుంశి. ఇదిపట్టిగెళ్ళి ఒకకా త్త వేళ కొనుక్కురండి 

మో దుఖం అంతరించేవరకూ చే కొజ్డానికి పిన -చోటికి 

వెళ్ల చ్చునూ | | 

(అని జేబులోంచి తిసి ఒక నాగోం ఇస్తాడు ఆటయ్య 

అది ఫుచ్చుగుని ఎడమ ఎదర్నించి నివ్ర్రమించ బోతూ 

మళ్ళీ నెనక్కి. రాబో తాడు, చంద్రగిరి అకడికి నవుస్క.రించి, వళ్ల 

రమ్మని సంజ్ఞచేసి, కుర్చీలో కూూలఒడ తొశను.) 

ఆసెరే, కొ _చృవేక అచ్చి రావచ్చు. ఈ వాలు 

అరఖాసే అశ్ట్రే చసడతా[! (అని వెళ్ళిపోతాడు) 
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చం---అవము ఇ పీణ్ణి పొడిచయ్యా ! ఇబ్లాపట్టుకు కా డేం, 
భబ్లూకంలాగ వెధవ వకుపూ ఏడూనూ! నా పెళ్ళిమాటల 

గురెంచికూడా అన్ని విఫుంా లె ! నేనిక్కడ ఉంటే నాపని 

ఇంతే! నేను చటుక్కున వనంలోకి పరెౌట్టడమే క _ర్తవ్యం. 
టై నై. త్వరగా ఈ మాలోకం కంక వచ్చిపడకూడదూూ ! 

వాడో బురద కస్ట! వాడిచేత కబురంవీంచి, వనవీయని 

అక్కడికే రమ శని కోరతాను సనా చం చెప్పిన ట్టొచ్చింది, 

గోము! 

(అని తొంగరగా ఎడ మమధ్యనించి పోతాడు) 

ర ల Om) 

[చందగిరి ఒక (పమజావనంలో ఉరీటాడు.  కుడిఎదరకి 
ఎడంగా చతికిలబడినట్టు కనిపించాలి. కప్పిన సోఫా రంగం. 

మాద ఉఆంటుంది.] 

చం---ఇంటిదగ్గిర బయన్లేరి ముసుగేసుగుని ఎవడూ నన్ను 
పోల్చుగోకుండా గజగ శూ అక్కడికి pra నన్ను మరీ 

పట్టుగున్నారు, ఇజేముటో గాని! , వాళ్లు పరాయి 
వాళ్లు. ఈ మాలోశానికి మరీ ల. చే నిక్కుడి క 
నచ్చినట్టు ఆ అమ్మాయితో చెప్పి పిణ్న్ని త్వరగా ఇక్కడికి 

రమ్మున్నాను, తేమిలి రాజే! వచ్చి, ఈ వనంలో డా రిదగ్గిర 
కాస్సి నా కగ్గిరికి మల్లీ మరోడు వచ్చిపడకుండా కట్టుదిట్టం 
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చెయ్యమన్నాను. ఇందాకా బాగా మజబ్బేసింది. రొండు 

డెక్కు_లు. దీ మ్ననించినా తెరవోను | ఈ 'సో "రాయుళ్ళు baa 

ఎఅన.డివానిక తడ చలాజ3ర సో యుందేవాను.. యిన 'సేస్సు | శ: గా మోన గ జొ | 

శ 

జ 

వరాంీనా కళ్ళు చిల్లుసునసడవి మే ,శాన్తి భూలోకం మయూతం 

నాం! (అవ ౫ ళ్లు వురాసు వు గేల వంచుకొని ఉంటాడు ) 

నహా-ఫకుడ్మధ్నసించి నగ్శసస్తూ నచ్చి) అ కూంగారండ్ | 
చం వాడకుండా. ఎరపకపూ అయ్యా కొయ్య్యానూ ! 

వవేశైంది నుస్వెళ్ళి ॥ 
మూరి నేరు గబగబా "వెళ్ళ తేఎండీ ! కాశ్టు వీకే శాయి. 
చంవీడిశా ౪. తీస్తూ చనటకాస్ఫూ 1... శేషం 

ఏమున్నా ఉంచా ఖరాగా నచ్చేశానా? 
మా ఏశేవషం ఉందండి ఆ అవా ఇృయిగారుఅన్నాయా. స 

చం ఇస్టంగా నేవ్యుతూ లేన ళలోతూ) చెప్ప'ర్యా సిమచ్చ 
మాయా! చెప్పనా! దే.ర్యుంలాగ అట్లా ఏ శృస్సగించి తెల్ల 
పోణా వేంరా? 

మా(నానున్తూ) చెప్పె న్వు రుంటారా 

చ =(వినుగు శో)సఏకు ఏశ్లెల్లా వచ్చాయున్కా ని సను 
మండా! చెప్పనా వమిట్సీ ఒలఖ్కు_గుక్కవి కళక్కెయ్ |! 

మా బ్బ ! ఒక్కక్షణం ఊఉండాల-డ్కీ మో సుణ్యమాయె. 
నేన ధౌడు తీసేసరికి నాకు ప్రాణం చాలొచ్చింవి. 
_చం(పళ్ల్ళు బిగించి) నన్ను అడకత్తెకలో పెడితే సీశేం 

ఒలుకుతుందిర్కా సీ'మొవాం ఈడ్చా'! 

శీ 
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నూఅయితే సచేనండీ. చేను ఆవిణ్ణి చూడడానికి వక 

పరుగున ఎంతో దదూరర్చ ఎంతో జాగర్తగా... 
చం---(ఇంకా కోపంగా). నిడొంకతిగుగుల్లు అంటించిగి 

గదరా !... (విక మొహంతో) నన్ను చంపుతావురా !... 

మాకా స్తంత శాంగించండి బాబూ ! అందుకనే, పెద్దలు. 

చంక, పెద్దలు వీనోట పడి చచ్చి బూడిడయారు. 

ఎంచేతంప్పే నాకు కావలకింది నువు చెప్పకుండా సీనోరు 

పూడ్చారు. అనరా అనరా ఆ అమ్మాయి వమందీ ? 

మా--- మో(పీయురాలు, మో బహీః[సాణం, మో వన (క్రియ 

గారు మోకు పరమానందం కలిగించే ఉద్దేశంతో ఎ (అని 

దీక్షగా చూపు నిల్పి, నోరు తెంచి, అతని జుట్టుకేసి చూసి, 
వదో గు _ర్పించుతూన్నట్టు నటిం+*) అయ్యగారండ్, మోనె త్తి 

మోద వదో పురుగు ఉందండి ! 

చం నిర్ల తుంగా) అయి తేంకే, చెప్పు! 

మూ----(సకిలించి ఆవిశ, వవముందంటే. .. 

చండ వమందీ ? 

మా..--(చిరునవ్వుతో ) అయ్యగారండి ! ఆవిడ ఏమి 

అన్నా రో అది మోరు ఇవెప్పునోగ లేవో చెప్పుగోండి చూసాం! 

చం----(త్మీవంగా) బెరేయి! చేను వేళాకోళం ఇక భరించ 

లేనని తెలుసా ? 

మా కేలునునండీ! నందుశండీ అంతకోపం ! ఆవిడ 
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బ్రిక్కొ_డికి ఇప్పుడే వస్తాం అన్నారండీ ! మంచి నూట స్య 

గొచ్చినా అంత ఆ(౫వా 'బీనకేండీ ? (అలి మూతి మునుద 

గుంటాశతు) | 

చం---అమ్ముయ్య! అల్లా చెప్పు సుం న, నున్ర్యు కా స్పేష్బ 

అసింటా కూ-నో ఓమూా ! నేనొక్క. నే నిడిగా ఆతోచిందు 

గోవాలి, 

మా. ఈ వేపునాండీ, ఆవేపునా ? 

దం---(కుడిఎదర చూపించి) అక్కడ ! 

(అప్పుడు ఆటయ్య పాత వేక ఠస్వుఠళప్పున కలుపుతూ, కొత 

వక నోటితో పట్టుగుని ఎడమ ఎదర్నించి వస్తాము.) 
సీహోవూాా ! మారా! ఒళకేయు, ఓపని చయ్యి. వేశా 

టక్ళరుడైన ఈ కో శుశ్వరున్లో జాయిగా నడివించిగెళ్ళి స్రోచే 

శ్యరుడై న కన కాద్రిగారికి అస్పగించిరా ! 

మా-చీ త్తం, (అరి ఆటయ్యక సంజ్ఞ చేస్తాడు. 

మాలోకమూ, ఆటయ్యా కుడిఎదరినించి నిష్క) మిస్తారు). 

శం..--అమ్మయ్య ! (అని సోఫాలో కరార్సుంటాడు) 

(కుడిిడర్నించి దమనం, మరువు వస్తారు. - చవద్రగిరి 

ఆశ్చర్యమూ, . నిస్పృహో కనపరిచ్చి మెడ “వెనక్కి. 'వలేస్తాకు) 

దట్ మర్షువం ! నీది పిచ్చివాదన, ఆక్ట వాదంచకు, 

ముాటీస్తి దమునం'! నీచే నబార్భ్భ వాదన. ఆకే చేసూ 
ఆెయ్యక. 

ద---ఎవర్ని అడిగిచూసినాసర్కే నాపత్తమే కై టంటారు, 
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మస శే, గెలవడం అంకే మొండివాదన చెయ్యడమా? 

డ-నా కనుగుణంగా లక్ష్ష్యప్రమాణు లున్నాయి. 

మ-_అల్లాయి లే, నాకు కోటిడాఖలా లున్నాయి. విని 

తీర్చు చెప్పేవాళ్ళుంే ! 

ద---(వెనక్కి. తిరిగి చంద్రగీరిని చూసి) ఇడుగో !' చంద 

రిగారు. ఈయన ఇటువంటి వ్యాపారాల్లో ెలివితక్కువవాడు 

కాడు. మన తగూ పరిష్కారం చెయ్యడానికి తగ్గ మేధావి. 
వమండోం్, అయ్యా ! మాకు ఓ వట్టం పొచ్చీంది, కాస్త 

మోకు తీర్చపెట్టాలి. పట్టింపు ఏమిట్కి అంటా లేవోూ---- 

గ వేమించేనాళ్ళల్లో పరమో_త్సముడు ఎపడు )” అని. 

చం----(నిట్టూర్సు విడిచి) అది చాలా గట్టి (ప్రశ్నః తూరు 

తగు సమర్థుల్ని అడగడం మంచిది. 

దం---భాా అచేమిటండోయ్, మూరు ఏదో లేని పోని నెపం 

లేవదీస్తున్నా శే! సెబాసు! మూ అఖండ తెలిప, ' మోనూశక్ష. a 

బుద్ధి మేం ఎసుగుదుం ! (పతి వాడి నోటంటా... 

చం క్షమించాలి, 

దడ---జోపకోండ్తీ నమా శ్రటలవ్ [ రావే మరువం, కూచో! 

(అని సోఫాలో అతనికి చెరోపక్కనీ కూచుంటారు. చందదగిరి 

లేచి నుంచోబో తాడు. అతణ్ణి చరోశరెక్కా_ పట్టుగుని వాళ్లు 

మం కరూచోబెకిం తరవాత) మీరు తీర్చు "ెప్పితీరాలండీ ! 

వంటి వాళ్ళకి “ఎంతనే సేపూ, రెండు నిముషూలూ |! 

చం-(తనలో) సమయానుకూలంగా ఏదైనా పన్న గలిగిన 
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భంటోతైనా అయాడు కావు గదా మాలోకం గాడూ! 

ఎక్కా డికి కడితే. వాను లేకపోవడం నకం, అసువ చ్భాలు. 

ఆగే ఉండవ్ ! | 

డ--ఊముకి ౦టా ఎ, "చెప్పండీ! 

చలా-వం చెప్పనూ? 

దంాేమించేవాడికి అనుమానం ఉండచా, కూడొదా 

అనేదానికి తష చెప్పవలిసింది. 

మ--=అద కాదండి. అసలు సమస స్య నేను ఒలిచినట్టు జాబు 

శాను కాస్కోండి. భా D2 భార్యని గరించిన అనునూవం ఎంతేనూ డం 

లేనివాడు గొప్పు క్ర వహ ఏవంతుడా , పెళ్ళాం వంజెసినా ప్రతినిశ్యిమూ 

, అనుమాన పడేవాడు గొప్ప (వేమనంతుడా ! క్రదండి వగా 

తగాదా 

దాాఅనువమూన౨ కూడదని నావుతం అండి, 

మ---అనుమూనం ఉంటూన్నప్పుడే గొప్ప(వేమ అని 

నాపక్షం అండీ, 

డోలే న శ్రీని పూర్ణ గొ విశ్వసించి మన్ననచేసే (వీయుల్లో 

గొప్ప "చెయ్య ద్దండ్ | నై 

ము. శ్రీమోద ఈెగేవూ వాలకుండా యావళ్ణేవముూ 

"కావలా కాసుగునే (ప్రియుల్లో మనం నె_త్తిమాద ట్టుకోవద్దండీ ! 

డ-పేవకి ఫలం విశ్వ్యాసంకాన్ని అవిశ్యాసం టం. 

. మ-విశేషమైన ఉద్రేక ంతో అనుమానం శలిగి ఉండడమే 

(వ్రేమకి నిజమైన దాఖలా అని నేనంటానండి. 
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ద-చాల్పాలు. ఉగేకమే (వేము అయితే వృధాను 
వమూనాఎతో నరముక్కునే (వియు లున్నారు. 

మ---సంతోమించాంలేే ఉేక రాహిత్యమే (వేమఅయితే, 

"తెలిసి ఇతరులకి దోహూదం చేసి పెక (పియులున్నారు, 

(ఎడం ఎదరికి వన్మపియ వచ్చి చంది గిరికి ఎడా పెడా త్రులు 

ఉండడం గమనించి చురుక్కు.నచాస్కి పక్కని నక్కుతుంది.) 

ద-అయ్యా, ఇప్పుడు తమరు సెలవివ్యండి. 

మంా-లావ్తప్పుడు తవు "ఎ చెండి. 

చం---తీర్చు చెప్పందే తమరు వెళ్ళం అంటున్నారు. ఉభ 

యుల పాకాలూ గట్ట వే, వూరు చెప్పింది నేను కాదనలేను, ఇదిగో 

నాతీర్పు వినండి, 

అనుమానం లేనివాడీ (వేను అత్వుత్తృమ(వేము. 

అనుమానం ళో కూడిసవాడి (పేను అత్యధిక (చేమ. 

మం-ాటహో! చాలా గొప్ప తీర్పు కాం... 

చం-ాా-వము వేమా వద్దు. అడిగారు మనిని చేసు గున్నానుం 

వెళ్ళండి, కాదు నేణు = "తాను మోతు "కావలి స్తే ఉండండి, 

(దమన, నురువం కుడి యెసెర్నించి నిష్క-)ముందగా, 

ఎడమ యెపర్నించి వన పి వస్తుంది) 

ఓపహకో! బహు షీ వనిప్రియ! మొ భు! ఎంచ సే సు: వచె! ఎంత 
కే — ( 

ఆలస్నం చేశావు! ఒయినాస స వచ్చినం గాకు ఇనా 

సంఖ “న! 

ప్ ent 

వనరు ఆ జసు ద. ణే సంత్ చంగాడఉండే మాసంభావణ 
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ఆఫుచెరోగ్సిడానికి చా నొచ్చి* (వ పానకంలో ప్పడక్లలా౫ | 

"నేను మరీ ఆలస్యంగా సబ్యానంటూా నన్ను ఈసడించడంగుణా 

ఎందుకూ). (సనం, దురొవం చెళ్ళిన ఇస్టం పరాన్ష్తూూ చేశ 

రాకుండా ఉంకు మాకు నారి బౌఎంటేవశాన్సున! నే పో తాను! 

చా కాదు కొను కాదు, నొన్రు నామాద అనవసరంగా అను 

నూనపడకు, నాకు తలకిమించిన ఎనినురించి నన్ను సందించకు, 

కాస్త జాలిడల్సి, ఒక్కు_హైణం ఆగు... 

వన---శమించండి. నే వెడతాను. మీన్నేహితులు మళ్ళీ 

దొరక -రమో, సరి గెట్టండి,(అని ఎడము ఎనగకీ నమృంఏమిస్తు ౦ది ) 

చం-(ముక్కు మావ వేలుతో జొర! ఎల్లా వస్తూంటుంవో 

అనుమానం! లేనిపోని గొడనయు తెచ్చి, నానెత్సీని 'వేస్కి నాకు 

అంతరాయం గలిగించడానికి త్రీపురుములండరూ కూడ 

బలుక్కు_న్న ట్టు తోస్తుంది. నావల్ల తథానతు లేసట్టు 

ఈ అవూయికి తెలియాలి, ఈ ఆనా ్ మయికోవం పోవాలి. 

పీళ్ళచే లే ఇెవ్చిస్తే!ఈ డొంక క దిపితే, అనలు చెబుతుంబేచూ! 

వమైనా సే ఇక్క_క్లాంచి లేచి ఈమూలగా పోతాను, మళ్ళీ 

ఎవడూ కనపడడని నాథైర్యం! కనిపిస్తే నాపని యింతే. 
(అని, లేచి దిక్కులు చూసుగుంటూ, చిస్న చిన్న అడు 

గులు మెల్లిగా వేస్తూ, ఎడమ ' మూలగా నిమ్మమించా 
లనే ఉదేశంతో అటు నడుస్తూండగా ఆ మూలనించి, 

_మాటయ్య చేతులో ఒక అర్జీ రాసిఉన్న కాగితం పట్టుగుని 
వస్తాడు. 
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సూ—ఆయ్యా! ఇసి సమ నుంబో బేసమయంబో నేనెకుగ, 
” 

"తామింికత చాభారణంబుళ సొంజరు. ఉటిక గో సకతంహును 

నలో చే వ చు స్నా » జను నాఖవు క "న్న erg మయం; ను 
ర 

మా? చ ఏ సయ కొన్న సా 7 వ పుణ్వవి జేంబువకుం 

భలగాో మారిప్పుడు నా అభించితి. 

చంనెకే సరే నాతో ఏనున్నా సనుండా మోకు? 

మా-చిత ము. నుందు విధిపకారంబు యథాశక్తి 

నముస్కా_కాబు నత్వ పదంపడి యు చ్భ 9౦ చు పిచయం 

చాభారంబు చేసికొని సావాసకు నహించి .. 

చం అంక యధథాశాస్త్రీయంగా “కాకుండా వచ్చిన పని 

చెప్పండి. 

మాకేనము జననముయొక్క_ జాొన్నత్యమున్కు తమ 

చాక్కు._యొక్క_ చాతుర్యమును, తమ పృాదయముయొక్క_ 

జొధార్యమును నేను స్వయగుగు సవాస ముఖముల 
వినియు-టి, నిమ్ములం బొగడని మూనవుడు లేడ! 

చం-ాశును! నాకు వాగడ్తలో చాలా రాబడి ఉంది. 

వాస్తవమే. నన్ను ఇష్టుడు ఏం జెయ్యమని తము "సెంను? 

వూంా-తారొక్కటి గమనించుడీ! తాన అన్యులతో డం 

బరిచయంబు గావించికొనజూచు యత్న ంబుదోొడ్డ ఇక్కట్లు. 

ఉభయులకుం గూర్పువాడగు తృతీయుం డుండ్ జల్పించినగానిః 

పదములు సార్ల ర్భకములుగావు, (పజ్ఞ్ఞలు సుబోధకములు గావును, 

సహ్య శే లి కొంచెం స శ రెచ్చగొడితే ఎల్లా ఉంటాడో 
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(పెకి మహాశయా! తీక్షణం మా ంకు చేతుల్తోనూ మోనోరు, 

వమూసునోండి, 

మాహర హర! అదేం మాటయ్యా! 

చం---మూడో వాడూ, మూరూ కూడా వమూాట్లాడక్క. స్టైదుం 
న కరం న నం మిగ మొహంవృల్ల మోపిజ్ఞలు తెలున్ము న్నాయి, స్యయంగా 

విరగ పొండి, 
Qn 

as క యీ అ వ మా---ఇంటికి సెన్దమని మోసే ఇదేనా మా మర్యాద? 

చం---ఏడశావు పోవమ్యా నాకు పనుంది! 

మూాంా-నేమ మిక్కి.లి పండితుణ్ణయ్యా! 

Fy: జ చం---అయి శే మెుస్ఫీగా వెళ్ళు. 

నూపండితుల్ణ యినా, మావాళ్ళు పెన “మాటయ్యి 

అనే చిన్న పేరు నేను మార్చుకోలేదు, 
దం---మాగొప్పపని చేశావు. బేచిపోదూ, 

మూం--దొరగారికి చిన్న అర్జీ అండీ మారు మంచివారు 

ఇది కాస్తమూసి వారియెదట చాఖలువేసి పెడతారని గ౦పె 

డాళశతో వస్తే కస్సు బుస్సుమంటున్నా శే- 

చంనాకు శైంలేదు. నువ్వే వెనుడూ? 

మాజ--(దీనంగ్యా అనుచర్లు నాబోటగాళ్ళ' స్తా ౨ 

దర్శనం లభించని న్యురండే, తవు అలలా సెలవినే  పగంగలో 
వ. vy అలన్? 

'దిగనూ! 

చంం--(జాలిపడ్సి స్క యిల్లా ఇచ్చి వెళ్ళిపొండి నేన తర 
న భః తాతే దాఖలునుస్తాస. 

| 
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మా---(సంతకోషించ్చి మోాహృదయం నాకు తేలును. 

చూడండీ దొర ఏకాకిగా ఉన్న టయంలోనే యిది దాఖలు 
జో 

"కావడం నాకు మే. 

చం-ాసనే సరే. తమరు నెళ్ళాలి 

మార శీ ౦భా రు. ఇదుగో ఒక్కవిసర వినిపిస్తాను 
చుచ్చుకి. 

వం---అళబ్బ! యిప్పుడు చను విన వేను, 

మా.--(చిపనవ్వుతో) క్షమించి వినిపించుగోవాలి మరీ! 

నమస్కారం! కాగితం చాఖలువేనే వాళకి కాగెతంలోసం*తి 

తెలియకపోడం కెండొకవో మహా (ప్రమాదం! (ఐని,సకిలించి, 

శదవడానికి చంవగిరి అంగీక రించివట్టు సమర్ధించు ఇస్సి అన్టీశా 

గతం పిప్పి హెచ్చరికగా పచావహాంగా చదువుతాడు) 

చొర -రికిఆఅగీ 
జ 

Te 
(ప్రభూ! 

తవ నునగాకు అశ్యంగవిభేయుకును అత్యంత బ్రాక్తుడును, | ౧ క 

అత్యంత భృత్వుడున్సు విశేషించి "కేవల న్యఘుడును అ ఖండపండి 

శుకును నగు “'మాటయ్స” యను పేక బరగు నేను సుటుకచే 
ధ్ర “ఆ 

తెలుగువాడ ననియు, విద్ధచే ఆ-చ్వవాడ ననియు సంపర్క_ముచే 

తురకవాడ పనియు, వ్యవహారముపట్ల అరవవాడ ననియు 'వాసిం 

గాంచి ఈఅనువోకగరపిథళుల కుడ్నం బులమోవన్కు అంగణోపరి. 

భాగంబులందునన్ను పాన శాలల బావ్యా(పదేశ ములకడను కట్టు 
wn న అల్ ఒబడియు, పెట్ట బడీయు, (వాయబడియు పెయబడియు ఉంప 
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బడియ్యా చింపబడియు నున్న అక్షర పద వాన్యరచనా (నాతీము 

లలోనిశ వ్వలతుప్పలును, దోషంబులవి శేషంబులునుతూచితూచి 

చూచినూచి దురపిల్లీ దురవిల్ల అవి యన్నియు నజ్ఞ్మ్య నా-ధ కారని 

మగ్నులైన (వాయసకాం[డ చెయిదము అనియు, నారందయున్ను 
యా 

తిన్నయింటి వాసంబులు లెక్కి_.డు వారై గానుగబ్దును తాఎత 

రుల కూపస్తమండూకులశి పరంపరాగతమన వర్గ కను 
యా న = స! ల్ 

మాషహాత బున తజనిత వవేక వివేచనాది లహ్రణసంప త్తి: 
జ జారి 

యును (సవిధ్యంసన మొనర్చుచు, వర్ల నుత ఎత్తులు. పాటించక 

వర్షసాపళ్వేము!ఎ మన్నింహో, వర్ణ్మశిక్షిని చూడక, వర్ల నెచి 

త్ర్యామును గమవంపక్క వ ద మహానామాజ్యసు కు శ లవంపులు 

ఘటిల్ల జేసి మైన వేర్కొన్న కృతఘ్నత, అహవాంకర్త ్ రకీష 

కించిజ్ఞ తది లోపములచే తెలుగుజాతికి నప్రతిష్టయు స మర్యా 
ఈ > | తి డె 

దయు చేకూర్చి,సదరు నీచరచనలను సూక్త శ్రపోమీయు నం గాంగ 

పరీశీలనయు చేయు నావారము గల విదేవీయులకును, సురియితర 

బహి 'చ్లేశీయులకును పహోస్యమున కాలవాలము చే రచనా 

వ్యాపార మంతయు అనసాయిస్తము వేసి వైచుచున్నారు...... 
0 - 

గావున EE) 

చం---ఆగండి, ఆగండి, అర్జీ మరీ పొడుగ్గా డన్న ట్రుంది, 

మా-ఫౌడుగా! ఇందులో ఒక్క. అక్షరంకూడా తీసెయ్య 

డానిశీ (బ్రహ శతరంకాదు. 

' చం-ాదొరగారికి కోపం వచ్చి కుక్కని ఇస్కూ_ కొలు 

పుతొడు, . 
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మా---కుక్కగనక మోాదపడిల్కే బైరవిమాదతక్కిన అర్జీ 
న'డన్యాండి, కుక్కు కి విశ్వాసం ఉంటుంది! 

దం---నన్నురన్షంచ్చి ఆది ఇల్లా తెండి. నన్ను చంవేశా 

రంకు, అర్జీ దాఖలవడం జనగదు. 

మా “త నూబుంత మాటా! తమనసేవకుక్ణో అర్ధిని. (అని 

మోకరించి, నమస్కరించి జేచ్చి ఇకారెండుముక్క_బే! 

“గావున దీనుడైన ఈఅర్దీచాకుడు తవు దివ్వఘునత ను 

గూర్చి (ప్రాక్టించునది వమనగా: తవు గొంత నముమొక్క_ చలువ 

నిమిత్తమును తమపాలనయొక్క_ వైభవ సూచకముగను, 
దయచేసి తాము ఒక మహో పదవి వైళమ సృష్టించి దానికి 

సర్వవశ్షాధ్యత్షుడు, సర్భవర్ణాధి కార్మి సర్యవర్ష్మ స్థాలిత్యదండనా 

ధిపతి, సశ్గనర్ణ్య పునశ్చరణాధ్యక్షు శు, సర్యనర్ష్మ జీవన పునః పతిస్థా 

పకుడు- వంటి నామభేయం బేదియో తయారు చేయించ్చితత్స 

దవియు దాగి వేశనంబును అర్జిదారు ఏికిం గట్ర బి, తద్వారా 

ఉన్న తేముగు గభీరమును అపారమును అయిన నా పాండిత్యము 

నకు అర్హ మైన మూాల్య మొసగ్కె రాజ్ఞుమున కును తవు ఘనత కును 

నేచేసినసేవ సఫలమొనర్చి తమనామాక్షరంబులు నేను అనేక 

జఅజాపషలలో బంధకవితృ్యరూపమున శాళ్యత మొనర్చి యుంట...”” 

చం=లేచి, (కోపంగా) ఏయ్. ఇవాల ఆగు, నాకిచ్చేస్సి 

రోడ్డు ద్చుగో. దొరగారుచూస్తారు. పనిఅవుతుంది, అయిపోయిం 

దన్నమాళేు అసలు! 

మా=-మామా టథర మా అని అయిలేనా, చల్లని వేశ 
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తల్చుగుంటాను, మిము ధమ (సంతోషంతో) మో రిది పట్టుకుని 

'వెడిలే, పని తప్పకుండా అవుతుందని నాకు గొప్ప పృసమ్మాకం, ఎంటే 

తంశేు చెప్ప లేనుగాని! ఆయన చాలా మంచివాడులెండి వురి, 

మో పేరు పూరిగాచెప్కండ్, మో నామాత్స రాలు కుడా శీర 

st చ[కబంధంలోనో ... 

చం----అబ్బ! (పస్తుతీం నీకో "తాడు బంధం కావాలా, వెడ తా 

వా! (అనికాగితేం లాక్కుని బకేయ్ మాలోకం! (మాలోకం 

కుడి మూలనుంచి రాగ్యా ఈయనకి ఆ కినకాదిగారి ఇబ్బు 

చూపెట్టి రారా! ఆమన పాం ఇల్లాంటి పాండిత్యం అం'పే 

ఇవికోసుగుని రాగాలు పడకాదనూ. 

_ మాంాచిక్తం.(మాటయ్యనో) రావయ్యా! బుంగు సదు, 
.... (ఎడగు ఎదరకి ముందు మాటయ్యా, నె స్త ౨ మాలోకం 

వెడ తారు), 

చం (కళ్లు "తే ప్పి సొమ్మసిల్లి ఎట్టు గొర్సీభో కూలబక్సి 

తల ఇటూ అటూ తిప్పి, సా కూచుని 

నాపని యిం తేగావును, ఏళ్ల ఏజే రెయ్య లేకమాలోకంచస్తున్నాడు 

ఇ్రకమాయ మ్రల అమ్మాయిది య. య ఛాన్ధం చప్పి,కోపం పో 

గొట్టాల. (దిక్కులుచూస్కి కుడి డిమధ్యకి సంాచేసి వెళ్లు పోయి, 

మళ్లి సో ఫాలో కూర్చుని, నన్దా. తపోయి్యి 

అడుగో! మరో Pe భాష్పాలు నాకు ముందు 

నిర్యాణ, తరవాత క బ్యాణం! (అని స ళ్లు మూసుగుంటాడు), 

స మ న (కుడిమ ఫ్యనించి వస్తూ ఏవుండోయ్! 
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చం చూడకు ండ్భాఎవ వాడు) (చూసి వం? 

మూ-ాటయ్య ఇల్లావచ్చాట్ట, వెళ్లి వోయాడాండ్) 

చం ఆ ఆ. మేం పోయింతరువాత ఇప్పుడే వా జెళ్లాదు. 

ఏ శేమవు తాడు) 

మూ----వమిా కాడండి. 

చం-ాకాశ పోతే నువ్వువడవ క్కనేను, సెందరాశే వస్తే 

'శీకొము శి మూానివు డేవాడివి. సీ పేచేవిటి? 

సురానూూాట ్యండి, 

చళ=ప్తర కేం నువ్వు నా అంతుమానే వెడ తావు; అధమం 

మరూూటక ట్టనావు. 

మూ-_రాముఛామ! మోస పతీ వాళ్లనీ అల్లా కడితే ఎల్లా? 

మాటయ్య చాదస్తపు శిఖామణుల్లో చకవర్తి నీ వాడు 

పట్టుగు న్నా ఉ_చు వళ్ల పాకంలా” సాగుతాడన్సీ వాడికి మెదడు 

.నీలలు రెడునమూకు వదులై ఊడి ఎక్కడో పడిపోవడంవల్ల 

వాడి బగ లదం ఇ కౌల పాండి డిత్వవర్ష్యం కురుస్తూంటుంవని వాణ్ణి చి 

| చేరనియ్యడం ముప్పన్కీ వాడు పనరాసివాడనీ తమతో చెప్పి 
పోవాలని వచ్చాను 

చం-న్యాను ధో నం పొందాను మోఅనుభనం విన్నాను, 

మారు వెండి, 

సం జూ కరుణం. కూసు. “నను పది మాకం ఐశ్వర్యం 

'ప్య్టపేటక్టి చ చేసెను "ప్టిడాగికి, 

చం---త నలో) ఓహోోే! బుర్ర గొరగించునోడానికి ౫ వ్వేనా 
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లేని రసయో గి నంటాడుకాబోలు వీణ! త పైకి రారా 

జకికూడా ఇంకా ఐశ్చర్యఎ తెచ్చే మణివధైనా కనిపెట్టానా 

మారు? 

మూ-అయొక ర నూ తమరు ఎంత సెడదాన్నె ఉన్నా 

రండ్కీ వయుటో అనుకున్నానూ! చేను మాటడ్యో లాంటి శూన్య 

కబుర్లు చెప్పే శుంథననా అనుకుంటున్నారు? 

చంజా లేదు వేదు. డానికిదగ్గిర రకం మరో టనుకుంటు. 

న్నాను. 

మూ(నవ్రుత్ఫూ నిజం. నారకమే వేరు, నేను అసంభవనీ 

యాలువెపస్పనునాసూచన (పతీది చాలా ఆచరణయపం,చాలా సల 

దాయకం. మన్లోమునవమూట; నాదగ్గిర ఒక యో గం ఉంది.అది 

ధనాగ్షనకి (సత్యక్ష విధానం. అది జ్మాగత్తగా ఓ కవరులో పెట్టి 

నీలుచేస్తి కూడా ఉంచుగున్నా ను. నావిఛానంలో నీచతం లేదు. 

బజాయివేదు. అయినా; అవసరంగంకు చెబుతాను. నా వి 

ఛానాన్ని క్రియ లోకి గంవిల్సే రాజుకి ఓ పది- పదిహేను 

కోట్ల రాబడి పెరుగుతుంది. అతడి కది చాలు నని 

నా ఉద్దేశం! నావభానంలో (ప్రమాదంలేదు, భయంలేదు, తెలిపి 

పోతుందనీ చెంగలేదు, (ప్రజల్ని బాధించాలనే దున శేదుఅసలు 

ఏమికూడాలేదు.ఇ./తెందుకూ, నా కా స్తఎత్తూ సాగితే, స్వావా 

అమితంగాడబ్బు వర్షిస్తుంద్కి జనంఅంతా హారి స్తార్కు నాకు తను 

దయడణండాలి. 

చం---దయ కేం, శావలసిన తే పంపిస్తాను బండీ పంపండి. 
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మరో జిహ్వను, ఇష్పుడు కాదు నాకు చాలా ణోొండరగా ఉండి. 

మా=-=(కుడి ఎడటికి నడి ప్పి అబ్బ, పోనిగాని,ఇల్లా రండి 

చేతులో చెయ్యి వెళ్యుండి, ఏమై తేఅయి ద్ మిమ టి. నమ్మి 

మోకు ధనాక్టసగుకించిన నాపత్యక్షవిధానం చెవ్చేస్తాను! 

చం---నాకువద్టయ్యా బాబ్బ్మూ, సీపరమరవాస్యం! వెల్లి 

పోనయ్యాకసీ! 

మూ ---(చప్పరించి)ి ఊరికే అన్నాను. ఒశ్లేసుగోవన్దు 

లెండి పోనీ! ప్రాణం పోయినాసశే మీకు యిది పైకీ పొక_ నియ్య 

రని నాకు తెలును లెండి, రెండుమాటల్లోే చెప్పేస్తున్నాను, 

(అన్కి ఇటూ అటూ సరిగెతి,ఎవరూ చాటుగా ఉండి విన 

డం చేదు కచా అన్నట్టు స్టిరపరుచు సని, చందగిరి చెగిదగ్గర 

చ_.---ఆం ఆం ఏమిటయ్యా, ఆసిగశెట్టునాసనతో ,మనిషివి 

కావూ! 

మాం---వినండి. ' మన దేశంతశోఉండే సముద్రతీర (గామాల 

న్నింటిస్స్కి గుప్ చిప్ గా, వర్మాశో చూసి శేవుపట్టణాలుగా మా 

శే న పాలకులకి అమితమైన రాబడి నచ్చి మావా డిపో 

తుంది, ఇది, భనార్జనకి నే కనిపెట్టిన నూతన విధానం 

చం-మో విధానం అమూల్యం. రాజు సంతో కించి ఎగిరి 

గంతేఏ కాలు వికుచుగుంటాడు మిరు నాకు తరనాత కని 

పీద్దురుగాని, (వస్తుతం పెంటవిరగడ అయిపోదుగా! 

మాం---చిత్తం౦. ఇంకోడు ఎవఐడేనా ఇది. తస్కగించి 
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బహూముతీ లాగెయ్యుగ ల్డు. మారు సామ్యం. మొనట 

బది చెప్పిన వాణ్ణి నేనూ! కాస్త మోరు గట్టగా సాయం 

చెయ్యాలి. 

చం---అంతా చేస్తా. నెళ్ళండి. 

మూ వరస. 

చం 

మూటా బరా ! తమవగ్గిర కొంచెం డఖ్బుంలీ యిుస్తాహా, 

నావిధానం మెచ్చుగుని (ప్రభుత్వంవారు నా కివ్యగల 

ఒజహూాుువుతీళో ముదరా బూసుగుందాం ! 

చంపి. ఇస్తారు. అల్లా అడి me “'నొగుందిం ba 

మాతంతో ఏడ నొదివిపోతూంపే మి శానలి? సం “చేమిటిీ 

(అని తన సంచీ తీవ, మూూటయ్యచేతులో నీ ర. 

సాెరీస్తాడు. అప్పుడే ఎవమమ్య ౧ంచి వగ ప్ప బంటూ 

మాలోకం నస్తాశు.) 

మాం--అయ్యాగారూ ! ఉత్తరం అంగి! (అని ఉత్తరం 
య ౧ చా సి కొక ఇస్తాకుఎ 

(మూటయ్య కుడినదరాా మాలోకం ఎడం ఎవరా : స్ప 

ఉంనగా, చంచగిది, అ చింపచమూాస్కి కంది సంతకం 

గమనించి భూఖవికానంతో' "మొవళ్షేంచి చి*రనరకూ 

_చదువుకుంటాడు.) 

మూ(తీ గుడా చిరునవ్వునో) రాజుగారు సన్ను 

గమ్మన్నారా అండి ? 



ఎవళ్ళగొడవ వాళ్ళది 10%: 

చం నుకేనండి. ఒకాయన ఉన్నా గా, ఆయనతో కలిసి 

ఖమ ఎల రమ్నున్నారు. 

(ఉళత్చాహంగా సోఫా ముంకుకి లాకు,.ని కూచుని సంచీ 

తీసి ఒక నాణెం పట్టుగు?) మాలోకం! ఈశా అమ్మ రా !. 

ఇదుచ్చుగో ! గొప్పఉిత్తరం తెబ్బూవ్ ! 

వమాం----(పుచ్చుగువ, దం పెడతాడు.) ఈయనగార్ని... 

చాకో, (అలి చెయ్యి ఊపు తావు) 

మా-రండ. (అని ఎకవాఎవర నిమ్క_మిస్తాకు, మూటయ్య 
నెనకాలే పోతాడు) 

చం-(కేచి ఉత్త రం చూస్తూ) “మనం వమురువం వల్ల 

నా తెలునుగున్నాను. నాతప్పు క్షమించండి. మిరు 
న్న పంపిన జరంవల్ల కనక్కాదిగారకి మతిపోయింది. మోరు 

రండి-ఇట్లు వనవ్రీయ”” (అని చదివి సంతోవంతో కుడిమధ్వగా 
నిమ్మ బుస్తాణు) 

ర రగ రాలీ 

[కనకాది ఇల్లు. పఏధథినైపు హాలు. మధ్య కనక్సాద్రి 
నమస్కరించి కూచుని ఉంటాషుం పాటయ్య, ఆట =, 

మాట + న్ా చుట్టూ చతికిల ఒడి ఆంటారు. కోడి ఎవర్నెంచి 
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క్ర త్తం 

నూ తమతో ఒక అమూల్యమైన పని నాకు తక్షణం 

ఉండ. ఎల్లా మరీ ? తరగా వేచి ఒక్కిమాటు ఇల్లా రండి, 

మోకు గొప్ప అదృష్టం వట్టగ) తరుణం పోగ్యొబకోకండి. 
రహస్యం ! 

క(లేవబోతూ) చిత్తం నాకు చాలా తొందర 

వ్యవహారం ఉంది, అనగా ఒక ముఖ్యమైన వవాహం సంగతి, 

నే పందిన ఒక అమ్మాయి ఉండి, వవనీయ ! | 

పాలా కనకాది కుడిచెయ్యి పట్టుగుని కూూనో బెట్ట) ఏన సియ 

వాలా ముంచి నాగం, చెవ్ఫంేం మరీ! ఇదిగో ఉచితంగా 

నినిపిన్తా! (అని పాడి చూపించడానికి గొంతిగ సర్దుకుని 

_పెగుండీ ఊడదీస్తాను 

ఆ(కనశా। దిని తీనవై. పు తిప్పుగుని వేక ముక్కలు 

సిద్ధంగా ఉన్నాయి, వేళ్ళు కోరుతూ ! వ వనం అయినానేే 

ఆడుకోడానికి నాకు వ్రీయమే. 

మాం---(కనకాద్రిని తనవేపుకి గుంజి) ప్రకృతి వర్ణనలో 

వనదాహం చాలా గొప్పదన్నాడు కవి. వనవర్ష్మ న నాకు 

చిన్నప్పుడే (ప్రియం ! 

క__(నమస్క-రించే ఉండి సమాభానాలు చెప్పలేక, పక్క 

నున్న దిండుమోాద ఒరిగి) ఆ అమ్మాయి ఎవజ్లో జీసుగోదల్సింది: 
మరోడి కిచ్చి ముజెట్టాలని నా ఊహ! అదేదో పరిష్కూ-రం'చెయ్య 

డానికి నేను వెళ్లాలి, నన్ను వదలండి మహా పభో,మోాకు వమున్నా 
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ఇ్రచ్చుగుంటాను. (అని పడిపో తాడు 

సవమ యాంగ్ | మాటాడి వేం! రాయి! 

గూమికేన్యూ విను. రాయి కా దది సెద్ద జడాయి 

కాని! 

ఆనురీ ఫౌగరుణగా ఉంది. 

పా---మఅలఅర్రిపాబటగఅఅరు. ..మఅలుర్రి.. 

సమాం----(కనకాద్రిదగ్గిర. శెళ్ళి చెవులో) నీకు గొప్ప 

ఐశ్వర్యం పము ఎత్తు చెబుతా, ఒకదెబ్బని. 

పాక నకాద్రిశెనులో) బెబ్బడని 'దెబ్బఉని దెబ్బ 

థింళతొ ధింతా ధిం. 

ఆ-(కనకా(కిచెవులో) మంబేమటో తెలుసా? తురుపు 

దెబ్బ! 

మా(కనకాద్రిచెన్రులో) చెబ్బతీయు నరు? దిబ్బచేతు! 

(వాళ్లు నలుగురూ కనకాదిచుట్టూ ఈగల్లాగ మాసిరి 

ఉండగా, ఎడమ ఎదర్ని ంచి వన్మప్రీయ వస్తుంది) 

వ(కనకా దది స్థితి చరాసి ఆశ్చర్యపోయి) వమిటండీ! 

ఆయన్ని అల్లా ఒడేశాశేం? 

నూం---ఎమోనండీ! వారు మాట్లాడుతూనే అల్లా సోలి 
పోయారు. ఆయన సర్వ రసజ్ఞులని తెలిసి ఒళ ధనారనోపాయం 

వారికి ఉచితంగా ఉపదేశించి పోదాం అని వచ్చేశాను, 

ఆ---ఆయన పడిపోయాడు గాన్ని లేకపోతే ఈపాటి ఓ కో 

"బగిరిసోయిఉండేది, 
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పాడ పాటికి నేను అతనిచేత స్వరం వేయించి ఉంటే వాళ్ల 

మానే సీపాటికి వారిచేశ నాలికలకి గుద్చుగుపోయి. 

ఊడిరాని కవిత్వం ఇప్పించేవాణ్ని. 

వ---అందుక చే ఆయన కిల్లా వచ్చింది అవస్థ. చాల్లెండి, 

(అని కుడ డీవుధ్యకి పరిగెత్తి, ఒకగ్లానుతో మంచి ఫీర్లు తెచ్చి 

అయ్యల్లారా ! తమరందరూ దయచేసి (ఎడమ ఎదర చూవిన్తూ) 
ఈమూాలకి తస్వుగుని అణగి కూచోండి ఒక క్షణం. 

(కుడి ఎగరనించి చందగిరి నస్తాడు, వెనకాలే నూాలోకం 

ఉంటాడు, చంగి ర చటుక్కున నెగ్ళీ వన సియశోతిలో 

ఉన్నగ్గాసు పుచ్చుగుల్కి కనక్మాడిని సమావించి, అతణ్ణి 

సేద చేరుస్తాడు. 

మాంాాఇడునిగో చందూ రినశేఖరుశు స్టే వచ్చె నిష్పుట్టు నన్, 

పౌనాగానమే,. 

ఆనే కొన్న కొత్తవేక చూస్తే చచ్చిన వాళ్లు 

బతుకుతారు. ఈయన పడిపోయాడు. మనం ఆడణాం 

రావయ్యా. ఒఖ్కాట, వారు లేస్తే జేస్తే! 

నమూంానన్ను ఈ జబ్బు వాడిదగ్గరిక య్యా పంపించాను ?. 

చరిావస్తున్నా నండి. ఓ ఓ అమ్మాయి! ఇల్లారా! పరిక 

కొంచెం ఉపధారం చెయ్యి. కొంజరు “నొస్ప కాక్టేకి ఓనాకా[డి, 

గారు వి:దువేస్తారని నాకు , తెలిసింది. వకళం' సా అపై లస 

నాకు. తోచి, నాకు తాఖతులేక. పీ! ద్ర, డక చారి 

మాపెట్టించాను, ఎన్ని వడిసుట్ల కేనా త్య వరిని కోనాకొద్రి 
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గారికే ఈఅ వస ఇహ్లా రావడం నము శై క్యంగాకుండా ఊంది. 

బే, మాలోకం |! 

వమూలో.---అయ్య! 

చం--వీళందర్నీ్ (ఎ కమమ్యగా ఒక చెయ్యి చూపించి 

ఆ గదిళలోకళాచో పెట్టి రా. ఎక్క_డ బల్లలూ కుర్చీలూ 

గ్లాసులూ అప్ సర్వసిద్దంగా ఉఒడిఉంటాయి. ఇక ఫలపహారాలూ 

వంటకాలూ  నీరి వర్పాటు పకారం వస్తాబిగావును మరి. 

త్వరలోనే నువ్వూ నేనూ వడ్డి+చుదా.. తీసిగెళ్లు. స్వాములూ, 
అల్లా దయ వెయ్యండి. 

(మాలోకం వాళ్ళ్తందల్నే ఆ*ేశగా.. నడికించుగుని 
సిగడతాడు. మళ్ళీ వెంటనే వస్తాడు) 

చం---అంతా ఆగదిలో పవేశించాననా ? 

నహ+లో-ాలాచి త్తం, 

చం-పవునశో తాళు! (అని జేబులోంచి తీసియిచ్చి) 

ఆగడికి పెన గొశ్చెం వేసి ఈతాళం నొక్కి చక్కా రా! 

వ--=- ఈయన కొంచెం కదల్తున్నా రండి 

చవక కళ్ళ్టుగుణా తెరుస్తారు. 
కళ్లు తెంచి, లేచి కూచుని) అబ్బ! ఎవరదీ! వన 

వియా! నాచుట్టూ జనం కూచువి వగచలకుండా *జలగల్లాగ 

పట్టుని జాలి. ఎ) 

వెల్లి పోయారు, 

చంనెళ్ల కేశండీ! మోయింట్లోనే ఆగదిలో ఉన్నారు. 
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క్ర=(గయంతో) మల్లీ నస్తాకేనెరా! ఆ గదికి తాళం నెక రు 

తేకపోయామా ! (అసి, తేరాభారి శూ) ఎవరపీ ? చంవగిరా | 

(కోపంసో) ఏమ సాయ, సీకేం సని ఇక్కడా ? 

(చంపగిరి కనక్నొదికి సశయాధానం. చెప్పకుంజా శ ఎడము 

మఫ్యనించి నరూలోకం నచ్చి, చండగిరిటో స 

నూాల్ = అ య్యగంరండి, నమనిప చె ఎస సు తొళం వేన్షా 

నండి. అక్కడ నుంచుం కే నామిోన కిటి 9 కీచోంచి & న్నేన్తున్నా 

రండి, 

చం ఎడంగా నందో, అక్క.డే ఉండు, కాపలా ఉండక 

పోతే, ఇంకు లెగికేలాగు 'దెబ్బెళాడుకునిి తద్వారా మ వై_కొచ్చినా 

తెలియదు. 

వ(కనక్నాదితో) మనకి ఉపకారం వేననవారు ఆయనే ! 

క_(ఆనందంతో) నిజమే? ఇతదే ?...... అభ్బాయ్యి, 

చందవగిరీ! ఈ ఉపకారం మ్యాతేం చేను మరవలేను. లోగడ 

నిన్ను సరించి వబుటో అనుకున్నాను. నన్ను జతికించావు, 

నామతి పోకుండా రక్రించాఫ్ర. వనవీయని నీశే ఇస్తాను. 
“దం----అంతటి "సువార్త తవు నోటంట వచ్చినందుకు 

ఇాట్రా గ్ల సనో జతే బలీ! శాని ఆ అమా శ్రాయికి అంగీకారం ఉండాలి 
ie 

కదాండి !' 

వ(కనక్నాద్రికో) ఆయన అల్లా ఊరికే అంటున్నారండి [| 

క(లేచి) మరి పదంగి, మరోళ్లూ ఇంకోళ్లూ వచ్చి చుట్ట 
జెట్టునోక పూర్వమే ఆక ల్యాణంకాస్తా 'కానిచ్చుగుని చక్కా 



నదాం. వేగిరం నడవండి. . .నునోమూట పఏళు ఎలానో 
రు na) "జా ౧౧ 

పెకొచ్చి వడదుగద | 

చం-ఫరవా లేవండి. మూ మాలోకం ఉంటాడుపెండి 

ఇక్కడ, 

నూలో-టాచి త్తం. ఎడంగా నుంచుని చూస్తూంటాను. 

(ఎడమఎడరనించి దమన, మరువం వస్తాను) 

—అయ్యగా రండి. పిల్లి బ్ ద్ర కాజా. ఛై దుణె య్య్యూలంతీ ! 

చం-టట్, ఊరుకో. వీరిదే ఈ చలవ అంతా! అమా 

రండి. మూరు మాతో ఉండి మా వివాహం చేయింతురుగాని ! 

ఒరేయ్, మాలోకం, నువ్వు ఆస్వాముల్తో చెప్పు---ో*ఇక కొన్నే 

పట్లో నేట్క పెళ్ళి భోజనాలు! మూరు తయారవండి ! మిమ్మల్ని 

సత్కరించి పంకిస్తారట! అన, వాళ్లు కోళేవీ అంతే. 
వన్మనీయ్యా రా! 

(అనగా వనప్రియ వచ్చి చెయ్యి ఇస్తుంది. వాళ్లిద్దయా 

ముందూ తరవాతే దనునంమురువనాల్యూ కనకాదీ నడా 

స్తూ-డగా తెర పడుతుంది) 
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న రచనల్లో ఒక దానికి ఇక a గీర అను 

సరణు. ఇది మొవటిసారి 24-1-1949 శెదీని రాజన జనుండ్ర్ ఆ, 

ఇాలేబీలో న్ చారుసం చేంక టళివ్రుశుగారి అభ్యక్ష తీకింద > 
S$ 
వ్ ర్భంలో, జరిగిన పూూవిచ్మా స నాగి గ కోత్చ్సేన సం లే ష్ SE (ల 

అనువ్వతి శో, (ప్రదర్శించాన.] 
లో 

పాత్రలు 

జిన య్యాభ్యా 

అనంతంంలాాబక గ గస 
డ్ 

నీలా రావ్రుావగుడు 

గరుడ వాహాన౧ ఓక ధనిసడు 

నీలం.--అనంకం హాతురు 

చంచలం---అనంతంఇంట్లో దానీ 

చందవంకాకానయ్య భార్య 

, పాకీడారులు 

శ్రీ దుగ్గిరాల నక్య నారాయణరావు 
J గ న re mn 

1 ren] పటు బెళ్యర ౦ "వు 

po జానీ 

వె సుచ్చారావు 

వీ యస్, అనంత పద నాభ నాను 

1 ని. విరభ ద రావు 

3: కె. కా మేళ్వర రావ 



Som el, 

[అనంతంఇంటి ఎకటిభా౫గం. కుడివైపు ఏథి. ఎడవముఎదర 

శిలం దుఖిస్తూ కూచుంటుంది. పై మోద కండువా అప్ వేసు 

గుల అనంతం, వీభులోకి ప్లై యత్నంలో ఎడవువెనకనించి 

అభ క్అం! 

కీ(కళ్ళపీల్లు కుక్కు.గుంటుంషాగాసి, మాట్లాడదు, 

అం-ాశీలం! (ఆని ఆయ్! సూాట్లాడను చరాడండి రాయ 

| ర శారి 
గా 

(gy —(ఏకుపు_ ఆపఫుగుని శే ఒహ్పశోను, నా కక, చేవ. 

నువ్వు వచ్చిన ర్ట EE సాఒంధం నేమ సుతలావరా 

వేసునోను, 

అ---చేకునోవ్ ! పెర! ఎంత పుంకితనము, వీపెంకితనం 

క కళను త్తస్తా! | కోసంగచా అని ఎఎతో ఆలోచించి నేను ఒక 
టి 

వ 

CE 

శాక్యత నైన ఏర్పాటు చెయ్యు కోతూంెలు (బు రతిప్పుతూ) 

క్ట్యయల్పు:ఉయాంలఅల్లా కాదు సుు-ఉలి అంటూ నువు 
కూ.నోడ నూ! ఇచేనా వరసా! నాకు ఇంటో ఆమా త్రం 

ర్న రాధి కారహురా చేణూూా! సిగ చ్చకాయిబుర్ర. a నువ్వుచే 

౬? 

అవ్పీఎనే ఊహా! ఓసి వర్రితల్లీ, ఇంటిపె త్తనం ఎఎరిదమ్మూూ 
er: 

న్న బర? సె ఆలోచన్లు, చెట్టంత వాళ్లో a 

పిజా నావా? సీ ముంచిగురించి నీకు సలహ చెప్పడానికి ఎవరి 
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జ్ జా ఇ వాన్ ళ్ళ న ఆఅ _ చి బుడి గొప్పున. టాన్ !...సేఆాను అమా. సాహా స్యో ద్ డే త్రి 
కోపం తెప్పించకు, నా కింశా పులుపు బొవలను. 

శీ __అయితే వముంటావ్, నన్నా! 

ఆ=ఏమంటానా! నోరు మూసుగువి నే చెప్పిన నాల్ 

కట్టునగోడానికి 2ప్పుగ్ నుంటాను. పకా శావా! గోల చంక 

ల అబ్బాయి బట్టా ఉంటాడో, ముంచు సస మూతం ఇపరాసు 

గోనిద్రు ౧7” అంటూ దీర్దాలు తియ్నుకు ! మం! 
లి 

నై 

ఎవ వ De Men Cs", సె Noo ఇ ఖీ...-దీర్హ ఖు తియ §! పాటే ఎటూ నాన్నా! 
ఆర్తీ కమా, ణ్ 

అధీ ఊనక్కో. సీశేం_ తెంునునూ! నేర్పును. వాలు 
ల ద్ వ మ్ చ ఖ న్య న Ye, కజగం డీ! తూాన్న క D0 60% క్ ర SEMA MD 0 

. ల లు ము 
me) లో 

నాకు తెటను! ఐనా ఫ్రం ఉంటూ సును వదంని ఎంకు 
3) 

అక 0 క్ ణు! ఖై లో ps ల అ టం c 

కన్నాను! సపెైలాపగా ఆ మ్ గల ముగడికి నీకరణ అవ్నణాలకీ 
we 

[౧ అట! కల్యా MG చ్. తోశునుకు మ్మెరిణానా! నాడసా తకు ఉండని ఆ స్పిసరాూంట 

అకట ga లక రజక ట్రితీరా Tr 232 రీమా! క్! | సవ్య అరటాను! 
గో ఓ 

ష్ (| గ కీఅయ్యా, హార స్ట 

అ-' అకుకరిన్తూ) “అశ్యూ? అనా అన్నాన్ ! ఎంత్ 
| షీ aa అరా 

బుద్ధి లేని క్ర జనా నినిపిదంచామ సరల ౧ DD పనన 
డై 

నొదుతున్నావు సుమి! అ చేనిా అహ్గాటప్పా సరోజ రం 

కాదు, నెయ్యుశ్షపంట, జాగ త్త! నామాటగన క పినసపోతివ్యా 

తరవాత సార్ధకంగాో జయో? అనుకోవలిసాస్తుంది.  అహణో 

శా ధ్రేస్యా యహూ ఆ దిన్కువాలి ననలలు చదవతవంనల్ల స్ వచ్చి 

పళ్లది ఈ ప్రాలుబ్ఞక గ్గ a (మా, త అయ వారూ వాటి 
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చుట్టూ పసదవిణంపెసె స త్రవకాయిభావాల చెత్తా, ఇవస్న్నీ 

సీబ్బుగ్రగుంజుని అంటుససపోయాయి, నిశ పంలాంటి మనన్సుకి 

అవి నిస్పెడతాయి. అటువంటివి కట్టగట్టి తగలబెట్టి ఓ పతి 

వాక్యాల: , ఓ మూల వచనా?" ఓ భక్షి గంథాలన్సి, స్తీ కత 

కీ రన సీ---ఇటువంటిప దీత్తో పఠించుగుంకే, (చికునవ్వుణో) 

అప్పుడు సీకు తెలిసాస్తుండి-తేం డిమాట్క, నూశుకాదు 

చివరకి తడి సంక ల్చంగాజా సంతానం ఎంతగా ఒున్నించ 

వలిసి ఉంటు. దో! విన్నానా! 

వీ సెగాని నాన్నా! వెనక లీలారావుమోద నేను 

దృష్టి నిణుపుగోవణనసి ఉం సను నువ్వేఅన్నావూ! పట్టుపట్టా 

రె ఖ్ ఖల జ న్ 

వూ! పోసి పెద్ద నాడు చెబుతున్నాడు, అల్లా న శానితొం అని 
' గా అవా 

ఆ 

అయ్ 
గొ 

వ a 

కోవాలని ససూచనానా! (నోరు సొక్కుగు: ) జాన్య! ఈ లారావు 

(గ En 7 గ శాలి ష్ 1 

మోద నాకు గలిగిన భావాన్ని ఎంజెయ్యను నాన్నా! 

అ-గిరగెరా. లీప్పి దూరం" పారెయ్ కూకరా! 

విశ్చర్యన 2 కూడిన. వరుడు సకాలంలో చేజిక్కిన పక్షంలో 

లీలారావుపంటివాళ్ళమాద భానాలు ఎక్నాన్నా సే అప్కీ 

శశకిచిిన " “ళ్ళి జం “జీ బస కసే ద 
వాళ్ళకిచ్చిన వాగ్దా తాలు ఎన్ను న్నా సర అఎ, కొలేసి ఏకంగా. 

a 
ఎడాది 

లో ఫో 

మూటస౫ట్టి వెనక్క స రవకుయ్నునలీసిం బే అంటాను. లీలారావు 

వ్ గ నా వకలీగానివ్వుతూ,) ఎరగా బుకర్రగొ ఉంటాడు. నేనూ ఒప్పు 

గసుంటాను నాకూ కళ్ళున్నాయ్యి కనిపిస్తాయి చూశాను, 
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అతడు మాంచి మాపుంగుర్రం! అంతే! కాని, డబ్బుగురించిన 
ఆలోచన ముదు చెయ్యాలి! కడం ఆలోచన్లు దానికి ఓయా 

బై చీడీలు కింద మాటా! నోట్లో ౦చి బయటికి రాబోయే డోకు 

ఉందనకో-దానికి డబ్బు చూపిస్తే అని పరమాన్నంగా 

మారిహోయి వెక్కి తిరిగి విలాసంగా లోజలికి చళక్కాపోతుంది! 

అందునల్న ముందు డబ్బూ, తరవాత జాబూ! "నే: స్వుడు 

అంటూన్న అ చ్చామిుని నున్న (నేమించనని నాకు తేలును, 

అతేడిమోద నీకు (వేవుభావం లకపోతే అడే పోయె, పోని 
భర్త ఛావమేనా ఉంచుకో! ఛి ్ వభావంలోేంచే (_వమభావాలు 

ఉవాలా సంవ గ్భాట్లా" స సునొనా మలి చబు తారు... .సేెరే! 

నావుటి మండిన స్టా ఉంది, య అ గిపీించనలసిన వాన, నాకు 

వాదనతో టు. సీ ఉపన్య్యాగాలూ నాకొద్దు సి ఇాడీలూ 

వద్దు! నువ్వు ఒ లై ఒప్పుగుతీరాలి. ఏం 

ఫీ=(జిల వంచు*ంఖి మాట్లాడ ంజ*” ఉంటుంది) 

టఅహారుస్తనో కిపోతె తెలుస? అనూ J. ..సేకేలే, 

మళ్ళీ వచ్చీ చెబుతొ! : 

(అంటూ, వినువుణూ కడినుథ ఢ్యకి WY) వో తొడు, గడ్డం 

కడిచేతో వట్టుగున్సి క డిమోచేతికింద. ఎడంచెయ్యి పట్టుని 
చంచలం, కుడిఎదర్ని ంచివస్తుంది) 

చం---వమండీ శీలమ్మగారూ! నాన్నగారికి కోపం "కౌప్పిం 
నట్టున్నా శే! 

కీ-(మాట్లా డదు) 
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చం---(సంతోషంగా) నొన్న చెప్పిన అచబ్బాయిని ఒప్పు 

నోండీ! ఎందుకండీ తవుకి పట్టువలా! 

నీ___సీకు తెలియదు, ఊరుకో, ఒనీ! 

చంనాకు “తెలియదనే పిల్ల వేనన్నూ మెట్టుకి ! నిన్నే 

చూశాను ఇల్లాగ! ఇంకోళ్ళయితే ఈపాటి ఎగిరి గంతేసి 
ఒశ్చేనుగుని ఉంజేవారు! శుభమల్లా వెళ్ళి కి తోడుతూనే 
ఏడుపా ? ఎక్కచేవా ఉంటుంచా త్రల్హా ! సే అంపే తీరిపాయె 

“సరి” అచే అక్ష రాలు ఎంత సరియెన అక్ష నాలూ!.. . అయ్యూ, 

నా గక |! ఎవేకేనా మహానుభావుడు, నాకొసం భర్తని నెతిగి తెచ్చి 

నా ఒప్పుదల కోరితే, చేరు ఒకసారి కాక్క డజనుసార్ధు గుక్క 

తిరక్కు.డా (శం గబగ నా ఊగిస్తూ) “Tr ee 
అచ 

చ్ 
ఆ 2 ns a 

సనరే-సేి అశేసి ఉ చేడా న అటే శాని, సభులైే ఏ ఐస్తూ 

కూచుంజు "న్నా! ... ఆయితే నాదశ (అ కట్లు తుడుచు 

శీ__ఒనేవ్ , ఊరుకో ! ఫి సెల్టికోసం నువ్వేడిన్తే నేచా వాలి, 
చం--ఛఛ ఉఊోరుకోండీ, వం మాటలవీ! (నవ్వు తె తెచ్చు 

గసంటూ) నేను మొండ్ఘుటాన్ని, ఊరికేఅన్నాను! 

థీ__.అయి సే న నగనేమాట, లీలారావుని ఇప్పుకు నేము 

వదులుకో వాలనా? అంతే దుపష్ప్రువర్త ర లోకి దిగనా! తీరి 

సి . మానాన్న మన్ఫీచెప్పిం అవకరపునుటా సు నేను 5 

శివ 
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ఆయన మకోకొమ్మని ఆ యి3చాడని నా అనుమానం! 

నీ_-(లీలారావు చి తీంపబడ్డ బొమ 3 చంచలానికి 

చూపించి) నీ అపశకువపు మాటలో నన్ను బాధించకు నీ 

పుణ్యం ! ఈ లవణాలు మాడు! వీటిల్లో నిశ్చల వేను వెల్లి 

విరిసిపోవోంప. ఎమో! ఇదిమోసం చెయ్యగల మొహం అని 
నేను నమ్మను. ఈచ్చిత మే ఇంగ సత్యంగనక, ఆవ్యక్తి పరమ 
సత్యమే ! | 

చం---(బొము సేసి మెప్పుతో చూస్తూ) నిజమే“ండోయ్! 
ఈమొవాం చాలా సరళమైన మొహం. నవనితేంలాంటి' 

మిో(వేమకి సరియైన జీ ఇదే! 

సశేట్క, నేసు అది వదులుకో వాలిట! ఇంకో 
sr bug అల అరగ 

(అంటూ, ఆ సంకల్పమే తేసకి దుర్భరంకాగా, బొమ్మ 

చేశులోంచి జారవిడిచి,కూ చేపడి వెనకి,.పడిపోబోతూంకు, 

| చంచలం తశ చెయ్యి అక్షు పెట్ట కూచునేస్టితిలోనే శీలాన్ని 

న . పట్టుగుంటుంది.) 

' చయిలివు వ్మగాహ, అమ గౌరు! 0 _అయ్యబాబో, నూూట్లూడ 

డం లేకు (దీన ఎగా) మూర్భపోయినట్టుంది. -.(ట్రిగా)అ,౫ న్యూ 

బాబూ! యనే రండికండి.. వచ్చి రశ్చించండి. | 

[అప్పు " కుడిదరనించి. శ్రివిగ్యా. ఇానయ్యా. వస్తాము! Shia 
a టు గ న ఇకార 4 వ్ టాగొడవ్షమేం వ i . 

మాతో. ఇవ్వరో వీబాధ! పోసి” పాశం. పీటం! 
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చం-ఓహో, మా ఆయనే! (అ౦ కళ్ళు మిటకరెంచి నిదా 

నంగా పుకాయించి) ఎమిటీవాలకం ?.. బ్లో ఘా మై 

ఎంసనేసన్కే చెప్తా. వెళ్ళి ఓచీఫుపకట్ట వ్యా సాచ్చుగుం 
ఆ వేపు తిరిగొచ్చి వీడి ఫగ్నీకుసరసొలు వముటో కనుక్కుంటాకు 

సంసారం నిప్పెశ్లేశాడు. సంచేహ కుమిటీ ? చీవురునో అటా 

వచ్చి ముఖాముఖీ అడుసుతా ! (అరి అక్కున్లోంచే వెనక్కి 
పోతుండి ) 

ఇాఎజాఏీనో పావనం చె రు. ఈవిడ నచిపోడం ఉం 
: 

ఉచ్చ వాలా తప్పని నా అగ షా నుం, ౫1 భూయో నో స గాం 

నెన్ను డానికి సమువపా సూలబుంటరాన్న సప ఇల్ ల - 

ఇంకోతోకా! ! ఎగరడం అనీది కేవలం "అవ తక్కువే! ఎక్కా. 
డున్నా ఒకకేగా | 

చం(కుడి ఘూాలలించి వచ్చి) నెటట బని, షే నా 

శోనివీచలేదు.. _నేవుకమబాగ శీవుకు చ్చు. చనన గా 

లేకపోతే నాకు చావొబ్బేని, ఇంకా గ్రమండి పాడీ ఇంటో మ 
చాకా సాయంచెళయ్యాని. "దీ పండి “hs 

Fe వెంక్స్కి_ “వ కాళ్ళ వేప్పున చంచటయూ, చే | న్ 

చానా Ni) నట్టు పుగుని మెన్ని "౯ ఎడమమమాలకి నిష్కు) చంనంసు 

బపు అ క్క_కే సడి ఉంటుంది, ఎకము ఎవర 0 ద (వవ క్ష 

వస్తుంది) స 

చండీ లేను, దాన్ని * చేనతీసుగుని పో యాడు గావున! 

“మకలో, ఇఫ్ట్రే మాయం అయాడో! నాకరా నన్నారు 



చెం శు రెళ్ళు నాలుగు శవ! ష్ కళ్ 

గాన్కి (చీసకుకట్ట ఎడమమ ్యకి విసిరి ఆ నూ యలమారి కన 

పడ*పోయేసకికి (పాణం చివుక్కుమంది. వమయి మేం! ; న్ను ఈ 

"రాలుగాయిముగుడు మోసపుచ్చినమాట రూం నాకళ్ళణ్' 

నేన. చకానేసినమఘూక్కు మరోరి సాత్యుం నాకె దుకూ? నా 
ధాం 9 

అ;త మాననతిపట్ల ఇంతే గుండెలులేఘుడా వర్శించాడు వీడా 

నాభర్త ! ఇతగుల్ని భరించే ఈగంథకరా నాకు భక! 

ఛ్రి కృతీఘ్ను శు! ఈ సరసుడికి ఇక నేనెందుకూ! బాం! 

ఖు ర (పేకుబశలా యిఐపా ఎంత చాకణేరం ! భార్యల 

(వేనుబదలాయింఫు ఎంత ఘోరచేరం! 

(అని తల సంకించి ఉసూరు మంటూ ఆలోచిస్తూ, 

అక్కడ చ్మవం పడిడండడం స్కీ వంతావంతే 

అడిత =) 

సళ్లలో ప్రాణా. ఏమిటీ అశ్బష్టం ! మంచిబొమ ! చిత్రం! 
ష్ ( 

కనుబభొను లె తి, పెదిమిబిగించి అంగీక రించినటు మెడ తిప్పుతూ) 
ఆయు ళు 

అబ్బో! అక! మనో హారం, ధివ్యం ! 

(అని కుడిఎదరకి నడిచి కుడిశోప్పుశేసి తిరిగి,బొమ శ కుడిచే.” 

పటి అనందిస్తూ కూచుంటుంది) 
లై ధు 

శా(ఎకమఎదరకి నచ్చి) ఆవిడ పోవడం లేదు, ఏమి లేద 

చావీది అనవసరంగా శేకకేసి వడిరింది. అన లావిడ నిషెపంలా 

ఉంది. (కుడిపక్క_కిమాస్కి వెనక్కీ. ఒక అంగవేసి) ఇదునో 

ఇ ఇకాలన్స్ |! మూ గ్ శీ 

చం---(తను ఒక్క. తెమాటత్రమే ఉన్నా ననుకుని) కొర ! 



1926 గండు పళ్ళు నాలుగు 

ఇంచను.టినో! వని బాము! న ఏమి ంపారాశు! (అచల 

ఫ్ర ష్ వారికో చు + షు లె ననే క్ష ఆచ! hy ను వ్ ౧0: స్ట 

చ్చు re జబ్ ౧, ఖ్ ©] (జాగ mm ఛాన్ననె: సక ముంచు ప ఏల వరాం 

నటీ ఎడవుఎదరసిలి నుని గా) అక నమటి చెర్ళూ అంగ 
(౧ న్ (ఇ) { 

గదా చూసోందీ ! అది ఎని ఆకాశనూ! ఆాపు 
యి హ్ ఢీ 

నాస్యంతీ గారవాన కి అజ కున ౦87 సి నివివ్వంది. అసు సమన 

అనుమానాలు అస్ఫుడ నాలో ములెెగ్తుతున్నా. బు, 

చం(భ రని చూడకుంజూన్తే ఎవూ! ఇంత అంవం 

జన JT మూడ బేదు. ఇంగ కంకే అందం ఎ రి ని దు* 

(బొమ్మ కళ క అనుకొని ) ప్ర ప. బంతీ సరి ern ఛీ ప... శో 
జ ౮ 

ఉతవో,! 

'శాంాా(తనలో) ఒహకో ! కాము శ్రే టముద్దుకు డొ సా నీనే 

లాగ కనిపిస్తోంది. ఇక చెల్లి ఆబొగు ల య. లాగే సా 
PO = 

Ma లేకపోతే (సమాదం స్యంతేకళ్ల 7“ ఓ మూడ పోరా 

ఎంది, 

చంద్ర---(ఇంకాతనలో ఇట్లాంటి వాకు గి అ్యుకున్న 

WE 

ప్వుదేగదా ప్రయోగ? జన్న[! 6 ఆడదై పుట్టగా స్ సరా! వ్రనడు 

స్యయంగా బయక్షేరితనహ్భాద యనేమనాస నంగావ్యక్కసరచడం 

మొగలెట్టినప్పుడు, చభించకుండ్యా మనస్సు చిక్కొ_జ ట్రైడండ డం 

ఎంతే కష్టం! అయ్య య్య! చేను ఇలాంటి Pra కలిగి ణం ఆ 
ఉండడం అనేది నోచుగోలేకపోయానుగదా!, (కుడిచేతో నుదురు 
కొట్టుగుంటూా) నాదురదృష్టంకొద్దీ నాకు పోగ యాడు === 
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ఖాధీఢేబ్ర, ముసిలికంసప్టు, మ్య్మ్యగిడస 'స్యయాపం, Sin అన్న 

(అననోరు' నొకు్కు_గుంటు నటం) 

శా (మై వరా: లకి కోపం అభినయించి చ చరా సెళి 
యా రు 

బొమమ శ లాక్కుని అనరాని మాటలు ముగుల్లో అంటూంటే క్షణ 

మందే నిన్ను బరిమోళ పట్టుగున్నాను! ఆగు! అల్లానా, ఇంకా 

చప్పానుకావూ! అబుత్తే ఓపీ సాన _గ్లిమోది సశ్లాం! నిఅంత 

నొప్పు పెన్తానికి ముగుడు అ గా (తన్నే మూపెట్టుగసుంటూ) గా తు 
వీడు తేగ్గవాను కాకు అని ఆభోచనమోక. కనిపెట్టావా? 

'ఓీసి శని! వాసంబంధంకంకె గొప వి మరోటి నువ్రుత విస్తేమా కం 

వస్తుంనకు! నాకు అవలక్షణాలు ఏమున్నాయి? ఈరూపం 

(అని మాసంమోద వెయ్యి వేసి ఈ$ీవి (అని ఒకటి రెండంగలు 

వేస్పి, అసలు నేను ఊరే నిలబడి లేచా లు, మెచ్చునోనివాడు 

లేడే! ఈ ముహాం! ఇది ఎంత మోహావేశం జనింపచేన్తు ందో 

తెలుసా? ఈ ముఖదర  నంకోస మే" దూ 'రాత్రింపగళ్లు వేలకొలది 

నుందరీమఃజులు నిట్టరార్చులు ఎడిచేవీ? నమై లేం! ఇంతకళగల 

“ముహాం సేకు చీనులుతెనా ఆనందం కవీగించడానన సరిపోయింది 

కాదేం? పాపం పోనే. నాకూ తెలుసు. నా జ్యాగత “మాద నే 

నుంటాను, నీ పాడుకోరికలకి మద్దతు చెయ్యడానికి భర్హకికకాడా 

తుంటరిలక్షణాలు ఉండాలని కోరతానుగావును! 

చంద్ర.--నువ్వు ఇల్లా ఎందుకు నోరుచేసుగోడం మొద 

"లెట్టావో నాకు తెలును, ఈ మివమిోద నువ్వు సీ తుంటరితనం 

కప్పెట్టుగో వాలని ! 
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శు 

శా అబ్బొబ్బోక న నన్ను మోస సుచ్చజు శానిక్సి యత్నించకో 

మరీ! సంగతి బట్టబయ లై ౦ంది. నా ఏర్యాను 3 సాది "కావ సతాటిక 

చచ్చినంత దత్యమసా యం నా' చేతులో క. 

చంద---అసలు నాకు బ్రందాకానే సీమిాద కోపం నవ్చేసి 

సిద్ధ ౦గా ఉండి. ఇంఫోటీ మరోటీ నేరాలు నున్ఫిష్బుడు నవ్నుఫొచ్చి 

నన్ను విసిగించ క్క చేదు. విన్నావా? నాచక్కటి బొమ్మ నా 

కిచ్చైయ్:. ఒక్క-తుణం కూచుని ఆలోచించను. - 

శా అటే అ బీ ఆలోచ నున్నా ట్ర ఆలోచిస్తున్నా - - మె 

డగూళ్ళు వింస్టొట్రడం ఇ కూన అని. అసలు ఐక్యూ. నాలిక ఈ ఖై 

నాచేతులోది బొమ్మ అయిపోయిందిగా: , ఆ ఆసలువ' జమ్మి 

వ వ్యక్తి కి అయిడంకునా! 

చంద్రై---అన్న క్తి అయిఉంటపే వం జేస్తావ | 

ఇా--వమిో చెయ్యను, (నేయన్సీ నమీ చెయ్యను. నువ్వు 
'యేమనిధవి కాదూ. (పెకిలిగా నవ్వుతూ) (పేముజలఫివి 

కాదూ, (నమస్కరిస్తూ) (సేమమూ_ర్లివి కాదూ అందు*ని 

'నేను_నిజంగా న్ _ర్రిఉండకూడదు. నా నుదుటి శాత ఇల్లా 

ఉన్న ౦దుకు ' అవసరాన్ని ఒట్టి నిన్ను 'మెచ్చిఉండ। వటినెంటిం 

(బొమ్మిశేసి చూపిస్తూ ) ఇ్రడుగోో ఈ బొమ్మలో రన్న క్వ, 

సీ యువకుడు సీ సరసుడు, సీ అసవిత న్నేసాహుడు...... 
చం్భడ-ఏమిటి నీ వాగుడూ !.. .కాసీ. .. 

ఇా..ఎల్లా ? చచ్చేటంత కోపం వల్లమాలినంత సిగ్గూ 
నన్ను ఎడాపెడా పట్టుగున్నాయి. 

b= 
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చందనీ మతికతోడు నువ్వు తగికూడా రాలేదు 
కద !.. తిన్న గా చెప్పు. 

శా---నీకు తెలియచేం ) నాచేతే చెప్పించాలనా ! 

సిగ్గు లేకపో తే సరీ! వీ చేష్టల్నిఒట్టి నన్నిక్కణ్ణించి శానయ 
అను, సానయ్య అంటా నా జెండా పడిపోయింది. 

పడగొట్టింది నువ్వే గనుక, “ధగం నీ చెయ్యి ఒకటీ పక్క. 

ఎముకలు నెండూ ఊడగాడితే గాని నాకళ్ళు చల్లబడవు, 

చండ---ఇనా నీ నూటపనువు ! 

శా-లేకపోలై నాయెనట రాక్షసి వేపాలేస్తావూ ? 
చండరాతుసివేసా లేమిటీ ? ఫలానా అని 

ఏడవ కాదూ ? 

శా_అల్లాంటిపి చెప్పా స్తుకాదు, 

చందడ్రజాపొర ! ఎంత డారుణ (ద్రోవాం చెస్తే 'ీకీ 

కోపం వస్తుందో అంత (ద్రోహమూూ నాకు నా కళ్ళఎదట = 
చేశావూ! పైగానీ శేదో (గ్రోవాం చేసినట్టు నటన 
"మొద లెట్టావూ బోడి నటనా ! చాంతో నాకు వచ్చిన 

సత్య్యాగహం తుడుచుగుపోతుం దనుకున్నావూ? ఎంత 

నేర్చావూ? చెబ్బ తీగినవాడవూ నువే తరవాత మళ్ళీ 
“మొదట్లోనే దెబ్బ లాడేవాడవుకుడా నువే ! 

mn 2 స 

శా కతెల్లపోయి  ఎంశే రాడీలా మాట్లాడుతోందో! 

ఇంతే దర్షాగా వాదిస్తూంకే ఎవడజేనా విని “అవునూ ఈవిడలో 

కళంకవేపుటి పొ ము గంటాకు కుణానూా 
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గా 

చం సో సేం సును అలానే ఎగసతూండు. సీ 
ఆ స 

సరసురాని ఆంచాలు మచ్చు అయా కూపో నీ కొత 

జ ల 3 ళ్ అక అపు (SE య. లే జ త్రీ సళ అష (యఆయగణటూాడ (చుక రామ ae enon (మెకళీగిగియు ఒరుస్తూ) నీ 
(౮ టి 

మోూహనాంగేని ము దక్షుని, ముకెొ_లవు. కాని ఎదుగు 
& 

hese: | ; wits 4 Haase ఆ తిరిని నేనొచ్చి నిన్ను దగా చెళాన టూ కథవూ్రం అల్లకు! 

శే నంత సక విభుధైఫాదాన్ననా ! (అని 

శానయ్య చేతిలోంచి బొమ్ము ఊడిలాక్కున్సి కుడిఎదటినించి 

పరుగుపుచ్చుగుంటుంది, 

ణా ఇ షో ws జ అవు 

శాన్, నీ పరుగు నేకు అుదుకోలేననా! (అని 

జానయ్య వెంటాడ తె ను, చందనంక కాడీపురాలని౮ంచ మళ్ళీ 

వచ్చి కుడి ఎదరకి పరగెట్టి వెశుతుది. వెనకాలే 'శానయ్య 

కూడా ఇరిగాట్ల 'వెడ తొడు) 

రంగ ర =? 

[శానయ్య లంటి మందు ఏథి. వాలా (ప్రయాణపు 

బడలికతో, “శేగిన జుట్టుతో, అప్పు దిగినట్లు నీ సులీ చేతో 

పట్టుగున్సి లిలారావు ఎడమ ఎదరనించి వస్తాడు. ెట్టి 
పక్కగా కింద పెడతాడు, జేబులోంచి రుమాలు తీసి 

మోహం తుడుచుగుంటాడు.] 

లీ ఈవూరు రావడం అయింది గనక ఇళ గీలమణి 

దగ్గరికి నెల్ళిపడాలి. నాకు ఈ నాఖరు ఎక్కడ దొరికాడో 



జై ఎడు రెళ్ళు నాలుగు 18: 

గడా. నా శేమూ బడలిక వేద వాడి కేమో 

కదు, నాకు కుకు లేను వాడికి మెణుకువ లేదు థి 

నాకు ఆకరి కన డవ వాడెకి తిండి చాలడం కవపడనుం 

నానికి వడతాడా అంతే ! సోములిరాను. (కొంచెం 

తిరుగుతూ) కీలమణి వివాహాం అఆబుపోయింనని బకబుళు 

విన్నాక. అద నిజం అముఉంయే నా జీవితొనకి పపం 

ఆంపోంఎం దన్నవాయే! ఆమాట నించూ . అపనమో 

వదు *ం'కబు చెయ్యాలి, దేనైనా ఈ నాఖకుకుంక 

రానాలీగా! (అని తూలుతూ) అబ్బ 1. .ఎప్వు శొసాడ్యో, 

వ స్థితిలో వస్తాడో! (అని ఎడమ ఎడర ఎడమకి గిరిని 
కూచుని, కళ్ళు సూసుగుని తల వాల్చి కణగలు పట్టునుని 

ఉ-టాడు) కీలమణి పెళ్ళి అయింది అన్నమాట అబద్దం అయి 

ఉంటు:3, తన మః; ను నామా. ఉన్నట్టు నీలం నాకు: 

అనేకవిధాల బుజువుఇచ్చింది వాళ్ళ నొన్న వాగ్దానం 

వేశాడు. బ్ర ౯్లోంచీ ఒరాక్ ఎందుకూ, యాం "తెలిసిం 

తరవాత ఎెల్లానూ చేబ్బడుగదా ! 

(కుడిఎడరనించి కుడిసళ్క కే తిరగి ఉండ్కి శతులో ఉన్న 
బొమ్మ కేసి చూస్తూ'నెనక్కి. నడుస్తూ, శానయ్య నన్హాజు) 
శా ఈ బతు మళ్ళీ నా చెయ్య చిక్కింది గనక 

మనం, సావకాశంగా, ఈ మొవాం వ కుంకదో, నా అవమా 
నానికి కారకుడైన ఏ (ద్రావిదో, పరిశీలించాలి, ఈ తుంటరి 
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(తేచి, మెసీణా సెస్స్ బొ "మ్మ కెసి చాను వచ్చి] 

ఓయ్ బాబో! వమిటదీ! ఆ బొమ్మా నా పోటెక శీ ఉంచే! 
నీలమణి దొగ్గిర్ని ఆచి ఇది విడి కెల్లా వచ్చిందో! 

Cn త్రో రావుని గు ర దించకుండా నే రంగం యధ్యపంకూ 

జరి, తల నంచి తననే చరా పెట్టుగుంటూూ, య్యా మె? 

శానరో వ్ జె వుర్యాద యానత్ర్తూ భంపాడు అయిందయా "1 

...అయి వే పె. ..(అ] బొమ్మే శస కోపంగా చూ స్తూ టాయు) 

లీ__(తనలో ) నొ (గేమకి (6 తినిధిగా నౌ” బొమ్మా ఒ' టి 

పట్ట గ! ల (పాణపడంగ న్లాని కిబ ను, ఇది అజే. ల 

ఏడి మతి లో చూసేసరికి నాకు వంటిమోద "అమా జెగాలూ 

పాక తూన్నట్టుంది, . (అసి ఎడమకి. తిరిన్సి చేతులు లుకొట్రి తల 

వాలు సామ, 

శొజా(తసలో ఇక్కల్ణోంచి అడ్డమైనవాడూ నన్ను వేలు 

మడిచి అక్క. పెట్టడం మొదలెడళ'డు గావును ! ఇది 
అగాయతు (స తీళుంఠా నామోాదన పద్యాలూ కీర్తనలూ కట్టి 

రాగా అడతొడు గానును! ఇహ ఎవడు పడితే వాడు నాకేరు. 

వెష్పుగుని కులుకుతొడు గావును! ఆవిడ నాకు పెట్టి" 

ఈ వాతమూలాన్ని నేను అపనిందలపాలు కావాలి గావునూ | 

(నిట్టూప్పతో) రాతా! అంవ్శ”గోనూ బూవు ఫాల ] 

. లీతనలో) ఒకవేళ చేను పొరబడుతున్నానా | 
శా---(వైకి తీవ్రంగా చూస్తూ). ఒనీ! రిక్కుమాలిన 
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చెళ్ళున ! (కృష్మిెంపి వ మన్నార గంగా వననుస్సు* నో వాళ్లే, 

వ “asl జర్ర జ్ర. చేళాక్తు ! . ee 

బక్ | : 
సాపీమ్హ ! ! లా పు కొకుకుతూ) వ్ర కుర 

వ. బెేయ్య పరమ్మదోహీ. 

(సప మ్మ మళ్ళి చూసివచ్చి, తనలో) త. 

ఉఆగ్ననె జేసే. సందేహం వేదుః ఇషం జనా జమున కుంది 

కో ys ఊన్న ట్లు కని పెట్టి అటు తిరగకుండా) 

నా వెనకాల ఏజెవను వెపా,, బిడి జిశాస మరాఎకు_వళా 
(కై 

తి ర! ఆ చిత్రమే ! వమిచ్మికం! (అ దగ్గిరి 

శాంా(తనలో) వీ డిత  సరికిలనగా చూస్తా 

దయచేసి... 

శా కుడిఎదరకి నడుస్తాశు) 

లీఒక్కు_ నాటండి 

ప టం తిరక్కుండానే తనలో వముటో 

ఈ భన నాశో చెప్పే ఎప్పుడు ? 

లీకబొమ్మ మా శకెల్లా డచేజిక్కందో _ కోప్పడకుండా 
చెబుతాచా ? 

శా(తనలో)  ఎంకుకు చెప్మా ఏడిల్లా అముగుతాడూ?] 
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హ్ శ టి జు ప + క 

ఏమిటిన ఢా / (అని అ ఎని తిష, CAME ) Sm ఓ 12ాసుగాన్సు 
స 

స 
౧) అుపహోటారాా 1 

తీ ల్ ళ్ య. ' గె wes ih al) ఆదా గంధం! వీడి ఆముస్తూ ఇసప్పుగు బోఎపడింద. ప్రీ 
వమ ల జాం. యిన గ్ల 3 గా మ! 
డంనుకు త్య్నెపోతున్నాడో అెల్టం అయింగొ (ఎలాగావుని 

౧ డా ౧౧ న్న 

2 ళ్ గ్న తు wu ఆ లి న జ క 1 య ర ౫ 

EF Tet WT); తం FRAN ! Dr 1 ర తెలుూరిం పవన క్ 
(0 

నిస్నం ఉటవాం, 
iE 

హ్ | వో ల i కమం క్షి చిఅయ్మా !  సామన భారం న ఒలగొట్ల తమ కిని 

యక్షా న టం లు ఇ 

we wen (111 శ oo ఇ షు బ్ 

క రా we ! (యూ, తుంటచెగా, . న్వు సో 

సగ ల 1 థాని & వ స న 
నాకం తేలని ౫ ఈ జొవు me HAE ను ఏ, సద పా 

f 

వ > "ప్న = జ రాగల వల సె | జ 4 i "మ అనీ 

గ్ా హీ Ge గా టు wt CC Vor ape, ద్ర శ్ వుక్షీ థి 3 స hz 

a ప్రో నా అవా ___— ~~ శ్ 4లో 

ముద్దు బుచవ్యట్లు సా కెల్లా! తేతుసాొ౯లు ? సను అక్కొ_డ 
రు సార్ల 

er 3 
య. త bal. Rs, WHEE Tn వేన్నగా ! నా వేరు వనర చెసను పడింగ అసేటంణ 

గారవభాగ్యం నాకు కలగడం అనేదికూడా జవగించేమో నే 

ఎరగను. నావంటి భర్త ర్తి ఇష్టంతో ను కుట్రలు సున్న తేద 

తవుర్హు. అథవుం ఈ యాం లగాయితు మూాంనుకోన బన్నీ 

న లి చేను కంయిుం? “చా స సరన భన ఉంటుందని మిచు నై. నెను a పాచ్చకిస్తున నుం 

మూ శేమనకొనా రో గాస్క అతి పవిత్ర ఒంఫము ఒ ప్పేటటు 
(వంటిది డాంపత్యధర్మ్మం. క 

లీ_(శెల్లపోయి) ” దంసతులా ? ఇది మీరు ఎనరి 
Q > ॥ . దగ్గిర పుచ్చుగున్నారో, ఆవిడ... 

శా=అఆవిడ, నాకు కాసాగా పెళ్లాం “ఆవిడ 
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ముస” అని నన్ను సానా చగుంటారు కూడానూ! 

లీ__మిా యిద్దరికీ (వీనంశా) పెళ్ళ అయిందా ? 

శా మాశనణా) వడిసిన స్టై ఉందాం పెళ్ళీ అుం 

తరవాకేగా, ముగుడూ పెళ్ళానూ అనే మాటలూ !... 

(శల ఊపుతూ) అయిందన్నా ..., పెళ్ళీ. క న 

కాసి ఆ పెళ్ళ జలాలు వేసినట్టే ఉండవే! ఎందుకొచ్చిం 
ba: 

rE Cg ఇ ళ్ ఇ a", ని 

తక్షణం నెళ్ళి హ్ ళ్ళ టా స ద కుళ్ళ సు_ర్తడ శనం “చెపు ఏనానుః 

(అంటూ కుడుుఐర్నించు గబగబా వెళ్ళి సో తాడు) 

లిహి దైవ మూ! లీలమణిపె! అయిపోయిన సంగతి 

నిజం అన్నమాట! కాని శీలమణి ఇతే అవకరపు... 

ఘుటాన్నా పుళ్లాడి ఉ.టుందా అని సంచేహొం వేస్తోంది... 

శూర !,..వమోా 1-ఇంత క్రనుపడే నేను రానడమూనూ, 

వచ్చీ రాకుండానే నాకింత దారుణవార్భ చెవిని పడడమూానా! 

భరించ లెను, 

(అంటూ కళ్ళుమూసుగున్మి కుం కూ-వోపడి వనక్కి 

వాఖబోతూ చేతులమోద ఆనుకుంటాకుం, కుడమూ-ఎసంచి 

చంద్ర వంక వస్తుం క) 

ఫీ} చంద్ర-లిలా రావుని చరాసిీ) అయ్యా 1 ఏవుం 

అల్లా ఉన్నారూ ! 

వీ పెసమి విరిచి, కుడిచెయ్యి "లేలేస్తాడు) 

చందడ్రలాను స్తీణా ఉన్నారా? 
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లీ. కెలియటంతేదండి. కోవ నస్తోంది. 

షస వూ యిం!కి రండి నోనిను, 

రో క్నించి తీ టన కళ్ళు, తల్లీ ! 

(చం నంక లీలా శాన్తుని, “అవ వినీ ఎడంచేన్లో కుడి 

జబ్బ సట్టుగుని, సడివేశో Di wi, ఎడము మూలకి 

నిమ్మళంశా నడిపించి తీసికెకు తుం.) 

శా_(కుడి ఎనవగ్ని చి ననూ) ఈ సంగతి నూ సిసమాను 

గారితో అని చూశాను తొందర వస్తు నిదానించ 
మంటాడు ఆముసలాగు. వాడి కేం తలుసూ తా ఫ్రే 

(్రోన్టుడూ! అసలు ఆ బాము నీసెన్లాం చేతికి ఎల్లా నచ్చిందో 
కనుకో_మంటాను. వై పెళ్ళాం be బూము లో 

ఉన్న అప్పీని అసలు క లేదో క DEY _ 

కనుక్కుంటే మాతం ఏమయినట్రూ ! ఈవిడ నాణ్ని 

ఎరిగున్నావంటుందీ మన చాదస్తం గాని* కోసినా 

ఒప్పుగోదు. అయినా నకే ఆయన అన్నట్టే ఆయె 
తరిచి చూస్తాను. 

(అని ఎడముమూూాలకి జరిగి లోపలికి గాసి దెబ్బ తిన్న 

ఇాడికిరున్లై వెనక్కి. అంగ వేని, కళ్ళు నిప్పి, నోరు ౌరిచి, 

నిరా “తపోయి, కళ్ళు తుడుచుగుని మళ్ళీ మూసి 

ద ఆం మీరి వీళ్ళని తగలెయ్యా (కళ్ళు చికిలించి) 

జిప్ నా కళ్ళ | నేను చరాస్తున్నానా! వదినా యిల్తే fm 

శిర! ఏడు పాడే! అడుగో ఫలారం చేస్తున్నాడు, 
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ఎప 

మా ఆవిడ వడ్డ్స్తోంది, అసలు వ్యక్తులు ప్రత్యత్షం 

అవుతూన్నప్పుడు బొమ్ము లె_దుకు వకవడానికీ ! 
(లోల జరుగుతూన్న మాటలు వంటూన్నట్టు చెవి 

పెట్టి 
టు 
వం కేం గావాలవీ! మా ఆపిడ ముసి ముసి నవ్వుతో 

మక, అ ల్యూ ! అప్పిడే వపడతానా! వాకు మళీ నినా 
వ జ్ 

వస్తుం'టేమోా 1! _ వురోక్షూం ఆగండి పోసిన్యూ వెనుదురు 

గానీ!” అుటోంది. అ సరసుడుచచ్చినాడు నన్ర్యులు 

నముల్తూ, (5 అబ్బెబ్బే, త్వరగా నెళ్ళాలండి. మో చెరగరుం 

ఇంత దయతో మిరు నాకు సాయం వేసినందుకు మో బుణం 

తీర్చుగో ేనండి.” అంటున్నాడు... లేచారు. వస్తారు 
చ 

గాన్రను. ఇక్కడే దారికి అడ్డంగా నుంశుంటాను, (అని 

ఎడమ మక కేసి నుంచు టాక) 

లీ....(పెట్టినో ఎడమ దూలనించి శెం డంగలు వచ్చి 

వెవక్కి_ తిరిగి) సెలవండి. నమస్మారం. మోరు ఉండండి. 

(అని కడిఎదరికి నడిచి, శజాశ-ళ్యుని చూాసి) పబ్లి చూసేసరికి 

నాకు అరికాలిముంట చెత్తికక్కు_తుంది. కాని ఏడి మోద 

నాకు కోపం ఎందుకూ ? నా జాతకం. వీడు అదృష్టవంతుడే 

కాకపో తే నీలకుణి దక్కుతుందా ) (శానయ్యతో (ప్రకాశంగా, 

అంత ఇందన వైంన భార్య నీకు దొరికింది నిది 

వం పుణ్యమయ్యా మహానుభావా ! 

* _ (అనేస్కి కుడి ఎదర్నించి న (మ్కుమిస్తాకు. అప్పుడే ఎడమ. 
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ఎవర్నించి శీలం వచ్చి లీలా రావు వళ్ళి పోడం ఆశ్చశ్యంగా 

చూస్తుంప. జానణ్యు కుడివేపే తిరి ఉండ్కి లిలాకావు 
నెళ్ళడంకీతి గమనిస్తూ [కమేణా కుడుదటికి జగుగుతాడు.) 

శాంాపోన్సీ కాస్తనదురూ జెదుహాకుడా లేచే ఏడిక్! (అవి 

బొమణుముడిచి నోరు తెరుస్తాజ్చ నాకు ఇది మహావింతేగా 

ఉంది. ఎక్కడా ఉండకు ఇం చిత్రం. (కుడివేపు చూసి సే. 

వెళ్ళు, వళ్ళు. (బెజరించి) పీకు తెలునునో లేదోకాని, మర్యాదా 

మనివికీ ఇది ఎంటి మాకం లక్షణం కాదు, నన్నడిగితే!.. : 

(చెక్కా_శోతులు పైకి ఎగసం దోస్తాకః) 
కీ(తనల్ళో ఆనెళ్ళ 2 లీలారావే! మాయి-టికి లే 

దేనూ! అల్లా గట్టుగా వచ్చి వుట్టుగాపోతున్నా డెంచేతో |! 
ఏదో ఉండి! rr 

శా(ఆవేవే చూస్తూ, తేగే ఉన్నాననుకుని) “అంతే 
అంద మైన భార్య నీకు దొరికింది నీది వం పుణ్యమయ్యాా, శూహోను 

భావా!' అంటానురా నాతోటీ! ఈ మాటల కరం నేను కోని 

పెట్టలేననేగానును వీడి ఊవా!.. “జాలీ చట్టుబండలూ లేకుండా 
నీకంట్లో "కారం చల్లగలిగిన .తస్ఫుడు పెన్తాంఠా నీవ పెశ్లామ్యూ 

కర వాజమ్మా”అని ఆ మాటలకి అర్థం! ఈమాత్ర ంకుడా నాకు, 

బోధిపశదనే: గావ్రను.. ఈవాజమ్స ఉజేశం!. = అయ్యయో 

ma ప sae పడ ne మాటలకు? జ 
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చేను ఖరా-ా నిల..డిశోయాచేమిటో, స మొహం ఈడాం! 

(పడిపడి వేళ్ళు వం ఇఫనటోవుటో పిల ఇభ 

తిలకాయే- ఒట్లు టే జని ఆ తోడగొట్రదలిసి ది (ఇటూ అటూ 

తిలుగ చూ) బూ పుచ్చుగుని కణతమావ కొట్టవలింది. 
a aC OE స పా నడా చ ₹ంఇనోతులా మాంచి కజురుగుబుర..: ఆచి. వాడ తంటిపూద 

ల 

బాశా గిలా ౫" చెయోనవలినీంగ అల్లా ర్యంగా కనిళయుకో 
లి ae) PT?) 

0 
ఇ ట్ సా కీ 3 5 we Cue _ లో us (2 దై ల వ్ wr “ 

"లెక్ష స్టే చ. నిక ఎట, మంటే గ్ షు" నై యాన ss జు 

అర అన కో క జ pe షా! ఖా య ళా 

హరించుగసపోతూా ప ౫ -పోకుచణి పటునోచానికి ఊదూ సాసూా య జ ఆ యో 

అజా mre Fd క ప్ర పుట సపనాానాల తో వయటటక్టు గాసప్ట్రు ఆక లనా నాఖ త భాయి కావున దా 

ల వ మ 5 అదో 1 అలో ఓ నం శ 

(మై టలు శాన చప్టా మాటాచడం అబకసూూ,ూ శొలతమలా 
పష “ఆన అ] 

కొంచెంగా డి వెలు జరగ సిక వెనకాల. వటట; 
0 ay వ్ పళ ణే bn] 

అతేస ఉష్థ్రతం తేని" తరవాత అతని. క) 

న్; | స న ష్... 

pe we వనక్కి. తీరుప తా.) 

§ అ టం టా. అచు 4 ¥ గే 

ఫ్రై ఆజా గై నయివేసు చెప్నండ్, మాతో గురాట్రాంకీ పన్నీస Wen 
LE 

మూర్ ఎడేనా? 

శా-ఏమ గుతావ అమా 1. నా*రిచయుసు నొడు, 

నాపెళ్ళానికి పరిచయుకు. 

ఖి=తిన్న గా చెప్పండి మో మనస్సు మినన్సులో లేనట్టుంది. 

చా (బక ,- మొహంతో వొట్టి పుణ్యానికి కాదమ్మా, 
టి 

నా స్థితి రావడం!...మోారు హస నా నిరాశలో పడి 
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ని | తి న గ్య ఈ షన క్యాంగుపో తౌనుూ! 
న్ tf ee 
My శిఖి” నెర తె Os న. స as Ty యు oN న్న TS ( cal 

థో ‘ అంతే 

మ wt న్యా న న ey iT ar RO న సంచి lg SR గలి 

క చ t 
a CE వహ. గదాం కం జ్ ప రాజి న. ఎ వెం ఎవం చ, శీ జుగదిం! 

(న + ic 

a 
ME యు ఖ్ క ళ్ న్ ఎన్ రో (7 (సో 

త అజ YS పె సరె ష్ ప నని ఇ Pe CONE ie) ఎంిను క గగ! 

నాజి య నాచంవం నా" వ్యాను Are 

పోయాము. (తీలపక,, క NE తిఎంతరూ చస్పుకు రేం నః ay 

కొరుతూ) ప్న క్ కాకీ అయిసోయాయి. 

] ఆన ర్యా! |! ఏ. జరిగే. నండీ? 

న. ఒగోటీ మీను ఒకటీ శాదు గనక 

"దె ప్పృస్తున్నా ౫! మిుససుసలాశుతూ ఇస చలా సళ్ళా షం 

అక్కుగకుంక్క సన్ను చాలాచాలా ఆగౌరఎపరణాకు. (దీనంగా) 

నాభార్యనో రహాస్యం మాట్లూడాడ డన. ఈక స సతో ఆ 

అభావ”) కరావాను, 

కీ కోపం! వి ఎవడూ / జప: స్త భే Tu వెళ్ళిన అ . 

కోని. మప. వాససనాసిసనూ్యో అచ్చంగా 

వాడే, వాకు నా భార్య హారతి ఇస్తారు ఈవిడ నారి 

ఆరాధిస్తుం". 

ఫీ_అల్హా చెప్పండి మిడీ... బ్రిసుకు నాకు బో ఫసడి "ది. 

_అందుకనా అతేడు నచ్చీ! నూకు కనపడరుంజా ఉండడం! ఇందాకా 

ఇక్క ్రౌంచి అతగాని పలాయనం ధోరణి చరాన్నే నే అనిపించింది 

ఇంతా అయిఉ:టుందని! 
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కనను అమ్మా! నాపక్షం నూట్టాడేవారు ఇంతవరకు నాకు 

మోకు కనిపించారు. వమి దయండీ మోదీ? కడంవాళ్ళకి 
నామోడ జాతే లేవూ! ఈవిష తం నేను చెప్పగా నే కొందరు, 

ఎపేపెచ్చు, రకాల వ్వుకుంటూండడం! 

ఖీఇంగో కొంకే మరి సిగ్గుఉంటుందా? ఇప్పుడు అతేణ్ణ్ 

ఎంజేస్పే నం ఉ-దీ? ఇంత అఫ్యపతనం౦ అయి, ఇంకా మనిమి 

నంటూ ెప్టుగుని ఒతుకుతాడు గావును పళువు!. 

దైవమా! ఇది నిజనూ]? 

సాటానిఎమా. వమిటండ్సీ తెగనిజం అండీ! నాకళ్ళు సాత్! 

శూర !! ఎంత (కూకడో , ఎంకటి మోసగాడో |! 

శాంా-ఆహా! ఈవిక ఎంత మందితనం గలప్రాణో! 

(ఎలానావుని ఉదేశించి) సశేసకే నీకు తగ్గ కొత్త 

నరకయాతనలు సీకు తయారనవుతాయిలే! 

వాఎా-ఈవిత భావకూడా ఎంత గొపప ఎద ౦డీ? 

న్డ్; ర్న 

న్రీ__కేకపో తేను మాయా మర్మం ఎరక్షోం౦డా మంచి 

తెనంతేప్స మరోటి తెలియకుండా, అన్యుల చింత లేకుండాఉండే 

ఈవ్యక్సి విషయంలో నువ్వు ఇంతే హాచ్చుతిగ్లుణా (పవర్తిస్రావా? 

వా----(నిట్టూర్చు విడిచి అవునమ్మా, జల్ఫీ! దం, ఎంతే 

నిజం మాట్లాడుతున్నా నమ్మా సాహ్మద యంలోవి? 

న ee అనుథ వించ వలిసిన పృొావయవమా, 

-ఈహ్మాదయ దనం 
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ఇ sit Pare ర్ 

జ్ఞా కాదనమూా) జాను, బీందుక వుతుంది? 
@ 

fa ఆజా 7 ఆ గు జ చ జ! aa ag a ' 

న బి స, ఎవరా! త జా ఇ అ నీరో AEC: యు (హాస వెం ఓ నరం 

రక టుందె...అు, న. .ఆనూంటు తలు ల  చేసిరికి "బొ “ప దన 
(wa భి 

అయిపోతోంది 

ch అమ్మా! నాకోసం పూరు మాజీ చురక న్ అంటి బోగయంగా 

rn pn జా జ మై శస DYN we గ చి బై ఇబ్బంది పెట్టే ండ్క పాపం! నా; చ్చిన ఇకట్రుక్ల ఖూవ్భా 

డయం కలీగవోయింది, మిమ్మల్ని శురాసనొ ముం *ఇనవూటలు 

విన్నా నాగుంజె ముక్కలై, వెదుంగుడా అయెటట్టుఎది! 

నన వం న 
వీ (అతు చరాస్తూ | సను జఊొరుకోను, ఎంజిస్వే న్ షన 

తుందో నాకు తెలుసు, సను జంకను, నయా నన్ను ఆపలేక. 

(అని తొందరగా ఎడము ఎవగనించి -. కా నస్తుననని వోతుంది). 

Cy ఇల్లాంటివాళ్ళు చ గల = ఉండాలి. ఎంతే మంచితీన మా 

నా నిమి త్తం ఎంత్ కసో!నాకు జరిగిన అననూనంగపదించి ఆపిడ 

కొన కోసం చాస్నే, నాకు ఎంత కోపం వచ్చిఉండపలసింవో 

బోధపడుతోంగ. ఇంతేపలి జనిగిఏతికనాత ఎవడో దనము గాక 

ఎన డూరుకు: టాడూూ! (ముకు:..లు పెట్దనిచెసి చనా నో 

తీరతాకు అలన సాధించి పట్టుగుంటాన. ఇంత (దోహా ఘా 

నాకు? నాఎదట! నాయింట్లో! నా "కేవూ(ం ధైర్యం ఉ దో 

చవిచూపిస్తాను లేక పోతే, నాఅనుజ్ఞా లేదు, వీడి వింజాకుడూ 
"లేదు, నాభార్యని సమిపిస్తాడా! (అఎ కడి వేపుకి కె ముటట్టు 

మూకునాలుగు అంగలు వేసి ఆగిపోయి. వెనక్కి_వచ్చి. 
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నప తగ్గి అయితే, ఒకటీ! కొంచం శాంతంకుడా మంచిటే. 

వాడు బలావీ, వోప్టినూ, నానుదుట ఓము(ద వేశాడు సీపు 

మోాడకూడా వేసే! కోపిష్టి వాళ్ళంశునే నాకు కోసం, వాళ్ళని 

విసవిసాను, అపణు ఇంకోళ్ళని కొటడంకుడా నాకు అయిష్షం-- 
టా ట్రై రు 

మళ్ళీ కొడతారు వెధవలు! అయి కే అదుర్యాద ఎల్లా భరించ 
డం? వేను భరంచనేభరి.చమ. ఇల్లా౦ టి వి చెబుతూండే 

మృ్్శగాలూూ వింటూంటే జంతువులూ భరించి ఆ కళ్ళు అను 

భవించుగుంటాకు. నాకం, మశ బక చ వ్వ్చుకోసం కరోతు 

వడవడం ఎందుకూ; అకీ కాక, నేరం చేసినవాళ్ళు అల్లా ఉండగా, 

వాళ్ళతాలూకు భర్తలు “తెలివితక్కువ వాళ్ళు ఎల్లా అవు 

తావ. అల్లా అనుకోడం ఎంత సందగ్భశూ o! 

ఇలాటి అసంద తాయ తోొలగించని (ప్రభుత్యం ఏం ప్రభుత్యం! 

కాస శాల్లు ఊరుకుంకే సూత్రం శే నూపకుంటానా ? 

కొంచకోపం ఎల్లానూ ఆవిర్భవించిండిగ నక, నలుముఖాలా 

ఈసం₹తి వెళజన్సీ, ఆ భటాచోర్ని పట్టుగుంటాను. . .ఇగో, 

నారక్కం “వేడెక్కింది. నేను బాలా కోపంలో పజిపోతున్నాను. 

ఒరేయ్, కాసో.... వచ్చేశా, చచ్చేశావ, తయార్ | 

(అంటూ వస్తాద్లాగ, ముక్కులు బినించ్చి తల. వెనక్కి 

పట్టి, రౌగఖ్బు విరుచుగున్ని ఎత్తెత్తి అడుగులు నిమ్ముణంగా 

వేస్తూ, లీలారావు నిమ్మమించిన ఎడమ  ఎడరనించే 
ఫోతూండగా తెరు . 
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రంగంాశీ 

[అనంతం ఇంట్లో పీథివేఫు ఒకగగి. శీలం ఎడమమభ్య 

ఒక కుర్సీవిగాద కూచుని చనున్తుకుంటూ ఉంటుంది. అన్వుచే 

చదవడం నూని, కుడివేపు పరకాయించి చూసి] 

నీ__చంచ*ం ! చంచణం ! 

చం----(కుడిముధ్ననించి వస్తూ) అభ్భా 1 ఎంయ కంది ; 

ఫీ ఎక్కడికి వెళ్ళిళోతున్నాన్ ! 
చంజాానూయింటి కష? స్తాననీ నన్నా వాసనే చెసాను 

వ్ అన్నా గు, 

భీ._అల్లానా ? వఏంవేదులే ఈవేశ నే నెంబే”నో 

తెలుసా? 

చం---అయ్యగారికి ఉ చగం రాశామగావును ! 

భీ___-అయ్యగారెమూ ? 
చం---అక్కడికి తమశెరగనట్టు |! _ అచబ్బ్చాయిగారంట్కి, 

లీలారావుగారికి, 

న్టీచ్సీ 1! ఆమనివీ. వేరు ఎదు మానాన్నతో 
విప్పు శాన, 

చం-నమసీ ? 

కీ__*నాన్నా నాన్నా 1 నాకు బుద్దొ "చ్చింది. ఆభీలాశాను 

నాక క్క_ ప్లేను. నువ్వు మళ్ళీ చెప్పున. క్రొ త్త "రావుని 

పెళ్లాజేస్తాను. నీమాట వింటాను” అని 
(౧ 
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చం-వఏమిచి త్రం ఏమిచితం ! నాన్న వమన్నారూ | 

శీ మూామ్మే ! మా విచ్చిశిల్లిగచే, మావిచ్చితన్లీ !” 
అని నన్ను ముళ్లెట్టుగుని, నాట్యం చేసిపోయారు. 

చంఅబ్బో, నాట్యంకూడ" వచ్చా, నాన్నగారికి ! 

న్స్ _అభబ్చే ! సంతోమంకొద్దీనే, న్మరిమొవామా ! 

చం----స నే గాన్సి అమా స ! తమకు చదువుకున్న వారుగణ్యా, 

(వేమ ఇల్లా బదలాయి వేశా నేం ఇశ్లేనూ ! లీలా రావుగార్ని 

బూడకపోతే తనువు నిలవదనేవాశే ! 
నీ__అనేచాన్ని, నిజమే. కాని, లీలారావు వె ఖకి చూసి, 

అభిపాయం ఇల్లూ మార్పుగోవలిసొచ్చింది. అదంతా చాలా 

(గంధంలే ! 

చం--షోర ! అతకు తిన్నటివాడు కాడా ! 

నీ__ళానోో కాడో విను. లీలాకాను ఒక వయ్యారిభామ 

వలల్లో పడిపోయాక. నన్ను చూడ్డా కీ రాలేదు, రాసేకు, 

“రాశు. 

చం--(కుడి ఎదకి తిరిగి) అరుగో. లీలారావుగాను ! 

చే నిప్పుడే వస్తా. (౨౦ కుడిగుధ్యకి పోతుంది) 
(లీలాళావు కుడిఎదరనంచి ఉసూరుమంటూ వస్తాడు) 

లీనీలఅమణీ ! 

ల్రీ__(కుర్చీలోంచి లేచి నిలబడుతుంది). 

లీక నాదారిని చే పోతాను, చెండువూటలు 

సీ ముహూంఎదట అనేసి మరీ పోతాను. 
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భీ—సెబాను ! సెచాసాని ? అపస్నారవు పనిచేసి పెగా 
నాతో మాట్టాకానికి రావడమా ? వం సావాసం ! 

లీ.నాది నిజంగా సాహసమే ! నన్ను తోసేసి నువ్వు 

అల్లాంటి పీరుణ్ణి ఎన్నుకున్నావ్. ఆయన మహానుభావుడు. .. 

నిజంగా, సీతలకి కిరీటంలా అమిరాడు. ..ఆయనత్ సుఖంగా 

ఉండు. అంతే నే కోచేది. 

తీ__..సనేనయ్యా, దోహీ ! నా త్రోభ నాది. నీగోల 

నువ్వు చూానుగుందూూ 1 

లీ__అంత ఆగహానికి నావల్ల వచ్చిన త బ్చేమిటే ? 

శీ__వరే పాపం ! బాలకుమారుడివి.  పర్మస్త్రీలతో 
స్నేహం చెయ్యడం తప్పని స్ "కెల్లా "తెలుస్తుంది ! 

(యోధ'వేవం వేసుగుని కుడి మధ్యనించి శానయ్య 

వస్తాడు.) 
శాంా-4కుడి ఎదరకి జరుగుతూ) యుద్ధ ౦ యుద్ధం, సంగానుం, 

ఒంటిచేతి  ఘోరసవురం ! కాసుగోవమునండి పౌరుషం ఉంకే. 

నాగొరవం తేస్క_రించాడు, నాకీ _ర్హ అటకాయించాడు, నాపరు 

కళంకించాడు. ఇంతా చేసి వాడు కుర్రకుంక, పెంకిబ్బుర్ర ! 

(పైమాటలకి లీలారావు ఎకమ ఎదటికి జరుగు తాడు) 
$ీ___(లీలారావుతో అడ దాంతో దమూట్టాడ్లం కాదు. 

అల్లా, తిరుగు అల్లా చూడు ! 

అప ల్లానే! ఆయన ఎనేమోదికో పోతున్నాడు, 

నాకేం భయం (ఎడవుకి తిరితఉంటాతు) 
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శా (కుడి వేపు తిరిగి నాకోపం చెలేోగింది. చేను ఎదో 

చేసేస్తాను. నే నిప్పుడు మనిషిని కాను మృగరాజుని ! చీరిస్తాను, 

వాడు కంటపడితే రక్త వరదలే ! వాళ్ణి బలేస్తా నని ఒక్షైట్లు 
గున్నాను, డిళ్ల పెట్టి ఒట్టు తీసెయ్యచ్చు గాని, తీసెయ్యాను .. 

వా డెక్కడ కనబడితే అక్కడ కండలు చెండి ఎముకలు 

రవాణా చేస్తాను... (కత్తి సగం లాగ్కి వెనక్కి తిరిగి ఎడమ 

వేపుచూస్తూ నుంచున్న లీలారావుశేసి నడిచి మాంచిపోటు 

జక టిచ్చుగున్నా నంశు, గుండెల్లోంచి వెళ్ళిపోవాలి. (అని 

కత్తి దాచి మళ్ళీ కుడి ఎదరకి నడుస్తాడు.) 
లీ-(శానయ్య శేసి జరిగి) అయ్యా ! ఇక్కడ ఎవశేనా 

మోకు అపచారం చేశారా ? 

శా(తీగ్గిపోయ్యి వెనక్కి. తిరిగి) లేదు లేదు. ఎవ్వడూ 

వమిోా చెయ్యలేదు. 

లీ. ఈ ఆయుధాలూ వేషవనూ ఎవరికోసం మరీ ? 

శా---ఈవేవమూ ! అవతల చలిగానూ, వర్ష ౦గానూ 

ఉండడంవల్ల కొంచెం జూగర్తమిద వచ్చాను. (కుడిపక్కకి 

తిరిగి తనలో) నేనిప్పుడు ఏణ్నిచంపే స్తే ఎంత పసందుగా 

ఉంటుందీ. నాశరీరంలో లీనమై ఉన్న ధ్రైగ్యనూ, మైకి రావే, 
నిన్ను తగలెయ్యా! 

లీ_(శానయ్యలతి వం? ఏమిటయ్యా ME 

శా..(వెనక్కి_ తిరిగ్సి అబ్బెబ్బే,, ఏ ముందీ , నే నేమో 

అనందే! (అని మళ్లీ కుడివేపు తిరిగి నాకు బాఘా కోపం 
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రాదేం ఈపాటికీ ! "లెంపలు వాయించుగుంయే వస్తుం "జీవో 

చూస్తాను. (అని తన చెంపలమోావ కొట్టుగుంటూ) వాయ్, 

హాయ్, ఓరి ఎంత విరికికీనుగునిరా నేనూ! నాకు సిస్టులీదే 

ఇంతే చవటలాగ ఊరు కోడానికీ ! 

శీ__(లిలా పావు న ఈ ఘటాన్ని నరా స్తే న్ు గ్రోవం 

గావును ! 

లీ__వారంకే నీ కెంత (ఎమో మరీ! 

కీ__శన తప్పూ తనకి తెలియడం ఎంత కషం! 

లీ _చాలా కష్టం 

శా_(కుడివేచే తింగఉండి తనకేసీ చూసుగుంటూ) 

వమోా కష్టంలేదు, నిమిషం! ఓ శేయి ఇిన మూ! (ద అమ్మాయి 

నిఎక్షం 'దెబ్బలాడుసోందిరా! (పళ్లుకొరిక) కాస్త చొరవ 

శూవషెట్రా; నీదుంపతెగా ! (చిరునవ్వు శో తనను తను 

లాలంచుగుంటూ) నువ్వు అనాధ్యుడవు రా న్ నునెగగన : 

(గ్రంథంలో డిగిమాడూ. _ దేనదానవుణుకూడా  నియిందు 

నక్కల్లాగ పరిగాడతారో లేదో! (త్మీవంగా) నువ్వు ఒక్క 

సాహసం చెమ్యా(ల్రా ! (ఈడుస్తూ) సమయం గాట పెట్టుగుని 

తరవాత వడవకురా దిక్కువూలాడా, నువ్వెక్కడ దొరికావురా 
నాకూ! 

లీ(ఇశానయ్య వేపు నడిచి) అయ్యా ! మీరు బెబ్బలాటకి 
వచ్చినట్లుంది, చెబ్బలాట ఎవరితో ? 
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శా=(పస్తుతం నాతోనే! ముందుముందు అవస రాన్ని 

బట్టి నీలాంటి వాళ్ళతో | 

లీ బెబ్బలాట ఎంజుక నీ ; 

శా==ఎందుకనా ! (హేశళగా) ఒరభార్యల శో మాట్లాడు 

తూన్న దుకు ! 

లీనిఎదకేగా | 

శాఅది నాకు ని శబ్ధ కాదుట య్యా 1 గహింపు 

లేదేం? 

లీ._అదా. శీలషుణీ ! ఆ.కున అనవసరంగా అనుమా 

నిస్తున్నా రు. వద్దని చెప్పు, 

శీ=_ఆయనతో నీ మాబ్లాడుద్యూ అనే చెబుతొడు 

తగ్గట్టూ ! 

శా=కాదుకాము. నే కాము నువ్వే చెప్పు, 

(కుడినమూాలనించి చందవంక చశ్కావస్తుంది.) 

చంద్రం--(వచ్చిి -ఈర్గ్యతో) ఓఅక్మూయి, సిగ్గు లేదూ ! 
ఆగాగు! నామొగాడికోసం నువ్వు ఆశపడడం ఎంత (ద్రోవాం ? 

నీ(లీలారావుతో) చూశావా, సీన్యాపారం ఎల్లా 

ఏధినిపడిందో ! 

వాజ-(చంద నంకతో) నిన్ను బొ క్టైట్ట పీల్పీన నా రెవ 

రోయ్, పాకేజీ పెట్టిలాగ వచ్చిపశ్లావ్ ! డయచెయ్! ఆవిడ 

కాస్త నాపక్షం ఆడుతోందని త్ట్టాచ్చావూ, ఇంతోటి 
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సరసుడూ జూరిపోతాడజేవూ అనీ! 

శ్రీ (చం జవంకతో) ఇంగ య భయపడకు, 

వీముగాదు నాకు నద్దు. కతువుకికూడా అటువంి ఆపద వద్దు. 

లీ ఈగాడప. తనకి బోధపడలేపన్నట్టు పాశత్రలశేని 
చికాకుగా చూసి ea! 'శానయ్య: తో ఏమండీ, 

ఆయిల్లా లు రాగానే మారు అవిజ్ణి అల్లా 'అవరకాయించి 

తిట్టాశేం ! 

శానాకు అభ్యాసం మరీ ! 

(చంచలం కుడిగుద వ్రనించి వచ్చి భీలంశేసి నము స్తుం.) 

కీరా చా! నుచే 1 లోటు | 

చంచ.వం ఏం? వం జరిగింద, చెప్పండి. 

లీ=నే నెంనుకు చెప్పడం! (గంథంణంకొ జరివించినవాడు 

ఈయన ! (అని నీలాశావని చూానించి) వగా నన్ను తేగ 

సాదిస్ఫున్నాశు ! 

చంచ-(రంగ ౧మధ్యకి వెళ్ళీ నిలబడి శీఅం లీలారావుల్ని 

ఎడంపక్కాా శానయ్య చందవం౩ ల్ని కుడీపక్కా. నుంచోమని) 

బాబూ! అనూ! ఇ! దణ్ణం. అంతా ఉండండి ఒక్కనూట 

అడుగుతాను, (లీలా రావుతో మూరు మూ అమా ప 

ఎందుకండి సాదించటం ? 

లీ...ఎందుకా! ఈవిడ నన్ను సెన్తాడతానని నమి స్రంచిందిం 
కాన్సి ఈవిడకి పెళ్ళి అయిపోయింని నాకు కొన్నిరోజుల క్రితమే 
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మావూళ్ళో గాలికబురుగా తెలిసింది నావ్రేమలో. నేను 
ఆమాట విశ్వసించ లేక, ఒక్క_పరుగున ఈవూరొచ్చేశాను, 

రాగానే, పెళ్ళి అయినమాట రూడే అని తెలిసింది, 

చంచ----ఎవరికిచ్చి పెళ్లి చేశారని తెలిసిందీ? 

లీ(శానయ్యని చూపెట్ట్ ఆయ.కిట! 

చంచ----(శానయ్యని పరాన్స్తూ) ఈయసనకా? 

లీ_._.అవును. 

చంచఎవ ప సీ కది చెప్పింది | 

లీ ఈయనే ఇందాకా చెప్పాను, 

_ చంచ (శానయ్యతో) వమయ్యా, నిజమే ? 
వా--అబ్బే ! 3 అల్లా అన్నదు. నాపెళ్ళాన్ని నాకిచ్చి 

పెళ్ళిచేశా రన్నాను. 

లీ_మరి నొ ఛాయాచ్చికంశేసి చూస్తూ ఇందాకా బాలా 
హడావిడిగా ఉన్నావు కాదుట యూ 

శాప్రప్పుకుమాక్రం ? వాడావిడి తగ్గందేటయ్యా! ఇదుగో 
బొమ్మ్నుం 

లీ._మరి. అది ఎక్కడిదమ్యూ అని నేను నిన్నడిగిలే, 
సీస్వంత పెళ్ళాం చేతులోంచి లాక్కున్నా నన్నావ్ ! 

శా=అన్రనూ (చందవంకని చూపించి) అవిడ చేతు 

లోంచి లాక్కున్నాను. అప్పుడే నా బోధపడతాా ఆవిడ 

స్వభావనుూ, నీ అభావమూనూ |! 
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(న్నా 

చంద్రాస 5 ₹లిసిందిం నువ్వింకి అనువూనంతో కుళ్ళ 

కయ్యా! అది అక్కడ పడిఉంటే నేను ఏముటో అని తీశాను, 

చూశాను. ఈయన, వీధులో శోవవచ్చి పడిపోతూంకే నేను 

ఈయన్ని ఇంట్లోకి తసిగెళ్ళినప్పుడుకూడా, అబొమ్మలో చిత్రింప 
బడ్డది ఈయసే అని నాకు తెలియదు, 

శీ___అల్లాయి లే, పొరపాటు నాది. ఇండాకొ ఆబావు కేసి 

చూసుగుంటూ. విచారంతో కుంగి పోయాను. (శానయ్యని 

చూపెట్టు ఫ్ రప్పుడు సాయం అయారట, బొమ్మ నాచేతు 

లోంచి | జూరిపడ్కి అక్కొ_డే ఉండిపోయింది. 

చంచ---అవమ సయ్య ! ! ఉదా! 

లీ_ఒతికాంర్యా దేవుడా ! 

శా-అసలు ఈపాటి రెండుమూడు కూసీలు వాలా 

భాగం పూర్తయిపోయీవి. ఏడవడానికి జనం మిగలని జాలేసి 
ఊరుకున్నాను, 

ీ(చంచలంతో) చంచలం ! ఈచక్కువదిలి పోయింది, 

సశే. కాని చేను అనవసం కోపంతో అ పడిపోయి 

ఉన్నాను. “లీలారావు నాకు వద్దుగాక వద్దు' అని మా 

నాన్నతో చెచ్చేసేశాను ఎల్లా ఇప్పుడూ! (కుడి మధ్యకి చూసి) 
అడుగో మానాన్న ! 

అ---(కుడిమధ్యనించి వస్తూ) ఇదినో, లీలా రావా వమిటి ? 

లీ_మౌే 
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అ==ఏం ? ఎదేనా వ్యవహారప్పనిమోద వచ్చావా ఏమిటి 

ఈ జోరు? 

లీ_-మితోనే పని! 

అాలాావమిటది? 

లీ_-తమ మాటప్రకారం తమ శ్రీలమణిని నాకు ఇవ్వాలి. 
అం--ఎమో ! పీలూ కనిపించదు ఇపష్టమూ లేదు, 
లీ_మాట ఇచ్చారుకదండీ ! 

అ----ఇచ్చాను, అంతా నిల బెట్టుకోగ లుగుతార్తా వెరిగాని! 

నాధర్ముం నాది మా అమ్మాయి ధర్మం మా అమ్మాయిది. 

శీ==నాధర్శం, మనం ఇచ్చినమాట నిలబెట్టాలని "చెప్ప 
డమే నాన్నా. 

అ---ఏమిటమ్మా, ర్న నాలుకలా? ఇతడు అఖ్లన్లేదనే 

శాొవు, నామాట వింటా నన్నావ్. కొత్తది రెటువేశాను, 

ంకుకు బంగారం తులతూగినవాడు, నిమిట్రమిాద పెళ్ళి 

ఏర్పాట్లు చేశాడు. (కుడిఎదర చూసి) అరుగో, వియ్యం సులు 
గారే వచ్చేశారు! రండిరండ్కి గరుడ నావానం బావగారు | 

(కడి ఎదరనుంచి గరుడవావహానం వస్తాడుం) 

శా=(కొత్తాయనతో) మో వేశేమిటండీ గరుడ 
నాహానమా ) 

అం--అబ్బ, ఉండండీ ! 

ఇా---ఉంటాన్నోోడి. మరి నడిచెచ్చాశేం ? 



15.1 రం" వళ్ళు నాలుగ్యు 

అఎ--జోరదకుందురూ ! పనుటి చొవగాయా సంగతీ? 

ఏమో లేదు. మోన వి స్తే చబుెౌళెను, తిర్రక్రా 

సొచ్చింది. మాట తిరిగిపోవలిసొచ్చిండిగదా అని i 

నమన. నటి 

శు యంత లెదు వెప పడి 

ఇభొమేం వాలావుంచున్నాం, నర గా చప్పండి, 

గజజానేనూ సెళ్ళి పృురమాయింపఫుు బాలా భాగం వేసే 

వాను, ఇంతలో ఏమని పొక్కిందీ--మానానూ, , .. 

ఉజాలాలుంతపని జరిగింది పాఎం! 

గ శానయ్యని చూపించి ఈయ సపంండ్ ? 

అ= తేలుసుగుని చెబుతా (క మువీ ! మోరు కానిండీ! 

౫=మనమావాద్యూూ నాలుగు నలలపూర్య'మే, కొంచం ఆశే 

పబ్లీ కు చెయ్యకు. డా, సళ్యాన్ర్రీయం గాస ఓక యువతిని పెళ్లి 

ఆడజేశాడట! ఆపిల్ల తన్ని = ఇశ్రులూ వాఖ్భాకూడా నన్నూ 

కొంచం పచ్చిగల వాళ్ళి! అందుకని ఆసంబంధం కొదన్లేక 

పోయాను, 

అమరి ఆగండి సంశోవం. అది మొ థం నూకథ 

వినండి. నేను మొదట నాకుమాగెని లీలారానుకి---(చూపెట్టి) 

ఇతడికి వాగ్దానం చేశాను. అతడూ సకాలంలో నే వచ్చేశాడు. 

ఇతని సుగుణాలు చాలామంది ఇతీరులదగ్గిర లేవులెండి మరి! 

మీాసంబంధం మాకు వద్దని మో ల్లా గా కబురు చెయ్యడనుూ 



l 

అ=సడ్క నురి సెలవు, ఇక సుకాహూ 

చే నెళ్ళ ఇసు వస్తాను, 

కెండురెళ్ళు నాలుగు ' 155 

అని చూసూంకు మాదే సనచ్చారుం 
అంణాణాక్2 

సొవడిచి ! 

గక క్షీ ం'చాగుం. మోకూ మోెద్దలకీ ద 

(గరుడవావానం కుడినుధ్య మం 2 పోతాడు. చంద్రవంక 

కుడివూలకి పోతుంది. శీలం, చీలారాన్సు చంచలం ఎడమ 

మధ్య నించి పోతాప, అనంతం కుడి ఎగన్నించి పోతాడు, 

శా (కుడిఎనర నిలబడి) మూాజోడ్, వాళ్ళ జోడీ కలిసి 

'ఎంత ఖంగారు బయ? ప్రరదీశామూ ! |... అబ్బో !...నాఅంతే 

¥2 చేనూ ఖంగాచే. ..కాని మూలో ఎన్గరూాకుడా నాఅంతే 

Ins రకంగా క్రింగారు సడ వే పోమసయాప, . ఎరుక రీలారావు పెళ్ళి ! 

పోదు నే చంపలేదు గనక ఒతి కొను. కి ఖ్ వం. 

కు నాటి చీశెయ్య లేనూ ? అయితే, మనది దయారసం |! 

me వాను వెళ్ళే టప్పుడు వజ మేనా పెట్టలేదు, అల్లా 

ఉంటుంది కృతజ్ఞత |! ద్ స్ బకకని ! షే. సొమ్ము ఎంత ద వ గ్య 

మంది తిన్నా రుకారూ ! తిని! 

(అంటూ నిర్ల తుంగా చేతులు జఊపుగుంటూ, కుడీ 

ఎదర్నించి నిష్కమిస్తాడు.) 

(తెర) 






